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Ministras pirmininkas vardija 
konservatorių klaidas 

V i l n i u s , sausio 7 d. (BNS). 
Premjeras Andrius Kubilius 
penktadieni pagarsino konser
vatorių klaidas ir paragino tai 
padaryti kitus, pradėdamas 
nuo frakcijos Seime nevienin
gumo. 

„Savianalizė ir ligų diagno
zavimas yra organizmo stipru
mo, o n e silpnumo požymis, 
todėl to nereikia by oti ir už tai 
pykti", kalbėjo A. Kubilius. J o 
nuomone, konservatorių ligos 
tampa visos valstybės ligomis. 

„Klysti yra žmogiška, todėl 
neturėtų pykti tie, apie kurių 
klaidas bandysiu kalbėti", pa
žymėjo premjeras. 

A. Kubilius teigė, kad „esa
m e partija ir už mano klaidas 
taip pat atsakys partija, taip, 
kaip partija neišvengs atsako
mybės ir už ankstesnių mūsų 
vyriausybių padarytas klai
das". Tarp konservatorių pa
darytų klaidų jis paminėjo 
nesugebėjimą atsakingai nau
dotis partijos pasitikėjimu. 

A. Kubiliaus nuomone, fi
nansiniai sunkumai 1999 m. 
pabaigoje iškilo, nes dviem 
ankstesniems ministrams pir
mininkams neužteko atsako
mybės daryti nepopuliarus 
sprendimus ir mažinti valsty
bės išlaidas. 

Kita konservatorių klaida A. 
Kubilius pavadino per didelį 
pasitikėjimą žmonių sąžinin
gumu ir duotu žodžiu. 

„Ministrų Eugenijaus Mal-
deikio ir Jono Liongino sabo
tažas ir pažadai tuoj tuoj baig
ti derybas (su 'Williams'), Ro
lando Pakso patikinimai, kad 
pasirašys dokumentus ir mū
s ų naivus tikėjimas tais 
užkalbėjimais valstybei sukū
rė ženklių problemų", kalbėjo 
premjeras. 

Kita klaida premjeras vadi
n a „išėjusių sindromą" ir ragi
no „pripažinti atvirai", kad 
Seimo konservatorių frakcija 
yra nevieninga, susiskaldžiu
si, pilna užgautų ambicijų ir 
nepasitikėjimo. 

A. Kubiliaus nuomone, dau
giausia problemų „turime su 
tais , kurie buvo vyriausybėje 
ir iš jos išėjo". 

Kalbėdamas apie partijos at
eitį, premjeras teigė, kad ji ne
bus lengva, kad negalima 
tikėtis ypatingos rinkėjų mei
lės, tačiau kartu pažymėjo, jog 
būtina galvoti ne tik apie rin
kimus, bet ir apie valstybės 
gyvenimą. 

Tarp ateities žingsnių jis 
paminėjo būtinybe stengtis 
nemeluoti žmonėms, apsaugo
ti valstybės finansų pastovu
mą, teisingą ir skaidrų valsty
bės lėšų naudojimą, sutvarky
ti „balaganą" tarnautojų atly
ginimų sistemoje, skatinti ver
slo plėtrą, tolesnį Lietuvos 
darbą siekiant Europos Sąjun
gos ir NATO narystės. 

Seimo vadovas įžvelgia liberalų 
ir socialliberalų vienijimąsi 

Nuotr.: Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių) vadovas Vytautas 
Landsbergis pernai lapkričio 13 d. vykusiame partijos suvažiavime. (Eltai 

V. Landsbergis prašo 
G. Vagnorių neskaldyti 

konservatorių 

• Populiarumą prarandantys 
konservatoriai žada atsinaujinti 

' Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Konservatorių nedžiugina 
jų populiarumo rekordinis 
kritimas, tačiau jie tikisi iki 
pavasarį planuojamų savival
dybių rinkimų „pasitaisyti" 
rinkėjų akyse. 

Konservatorių partijos vyk
domasis sekretorius Jurgis 
Razma spaudos konferencijoje 
penktadienį žadėjo, kad ne
trukus partija pasuks atsinau
jinimo keliu. 

Kaip žinoma, viešosios nuo
monės tyrimai rodo, kad Sei
mo rinkimų proporcinėje da
lyje konservatoriai neįveiktų 
privalomojo 5 procentų slenks
čio. 

„Tie rezultatai, aišku, mūsų 
nedžiugina, tačiau nepuolame 
[ neviltį", sakė Seimo kancle
ris J. Razma. Jo teigimu, gy
ventojų priekaištai „pagrįsti, 
ir tikrai žmonės turi už ką ant 
mūsų pykti". Pasą!; kanclerio, 
visuomenės nepalankumui 
konservatorių atžvilgiu turėjo 
įtakos premjero Andriaus Ku
biliaus kabineto nepopuliarios 
priemonės. 

Kaip žinoma, šv. Kalėdų 
išvakarėse premjeras viešai 
atsiprašė Lietuvos žmonių. 
„Sis suvokimas ir įvertinimas 
— tai atramos taškas, nuo ku
rio turime eiti link partijos at
sinaujinimo ir veiklos atnauji
nimo", sakė J. Razma. 

Anot jo, rudenį neeiliniame 
partijos suvažiavime konser
vatoriai demokratizavo savo 
struktūras, o „vidinė demokra
tija geriausia priemonė, suda
ranti sąlygas eiti ta (atsinauji
nimo) kryptimi". 

Pasak J. Razmos, konserva
toriai turi galimybe „iki savi
valdos rinkimų pakeisti visuo
menes vertinimus". Jis teigė, 
kad konservatoriai per savi
valdybių rinkimus Vilniuje 
„pademonstruos įdomų sąra
šą", tačiau pavardžių ne
sutiko atskleisti. 

Jis paneigė opozicijos poli
tikų samprotavimus, kad kon
servatoriai mėgins kituose 
rinkimuose „išplaukti" per jų 
neva įkurtą „atsarginę par
tiją". Turima galvoje tai, kad 
buvęs premjeras Rolandas 
Paksas, pasitraukęs iš konser
vatorių partijos, tapo liberalų 
vadovu ir mėgins juos pertvar
kyti į „liberalkonservatorius". 
Anot J. Razmos, „reikia tiks
liau apibrėžti ideologinį pa
grindą — ar įmanomas libera
lizmo ir konservatizmo jungi-

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Konservatorių vadovas, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pripažįsta klydęs, 
1996-1999 metais perdavęs į 
buvusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus rankas Lietuvos 
vidaus reikalus, ir kartu para
gino jį baigti konfrontaciją. 

„Aš pripažįstu savo klaidas, 
kad palikau po rinkimų jam 
beveik visus valstybės vidaus 
reikalus ir leidau prislėgti 
daugelio mūsų dvasią, slopinti 
nuomonę, vidinį partijos gy
vastingumą", kalbėjo V. 
Landsbergis. 

Penktadienį Vilniuje vyko 
konservatorių partijos vado
vybės ir skyrių pirmininkų 
pasitarimas. G. Vagnorius, 
partijoje dabar neturintis jo
kio posto, pasitarime nedaly
vavo. 

V. Landsbergis paragino G. 
Vagnorių nekonfrontuoti nei 
viešai, nei slaptai, „iš kokio 
laikraštinio užkampio". Jo 
nuomone, buvęs premjeras 
turi pajėgti pripažinti savo 
klaidas ir nebeardyti partijos 
iš vidaus. 

„Su G. Vagnoriumi, Sausio 
nys . 

Stasio Lozoraičio premija — 
„Vėjų" ir „Tiltų" kūrėjui 

rius metus V. Žukui vadovau
jant „Mažajai studijai", buvo 
parengta apie 3,000 radijo 
laidų. Už šią veiklą Lietuvos 
valstybinis radijas apdovanojo 
žurnalistą „Auksine bite". 

Pasitraukęs iš „Mažosios 
studijos", prieš trejetą metų V. 
Žukas Lietuvos radijuje pra
dėjo rengti dvi autorines sa
vaitines laidas — „Vėjai" ir 
„Tiltai". Tai — tiesioginiai po
kalbiai, žurnalistiniai tyrimai 
ir diskusijos pilietinės visuo
menės temomis. 

3,000 litų vertės S. Lozo
raičio premijai lėšų skyrė Tau
tos fondas, įsikūręs Amerikoje 
ir turintis filialą Lietuvoje. 
Pirmąja šios prenujos laureate 
1998 m. tapo Lietuvos televizi
jos žurnalistė, laidos „Mūsų 
miesteliai" kūrėja Nijolė Bau
žytė. 

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 
— Vilniaus rotušėje ketvirta
dienį radijo ir televizijos 
žurnalistui, dailininkui Vaido
tui Žukui įteikta 1999-ųjų 
metų Stasio Lozoraičio pre
mija ir diplomas. Lietuvos 
žurnalistų draugija garbingą 
apdovanojimą V. Žukui skyrė 
už radijo savaitines laidas 
„Vėjai" ir „Tiltai". 

Prieš dešimtmetį V. Žukas 
Lietuvos valstybiniame radi
juje pirmą kartą po karo 
pradėjo religinio pobodžio lai
das, į Katalikų „Mažąją stu
diją" subūrė įvairių sričių ta
lentingus žmones. Septyne-

* Vyriausybė nutarė su
reguliuoti visų valstybės 
kontroliuojamų įmonių vado
vų darbo užmokestį, kuris kai 
kur yra nepagrįstai didelis. 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai pavesta kartu su 
Ckio ministerija surinkti duo
menis apie visų valstySinių 
įmonių vadovų atlyginimus ir, 
juos išanalizavus, pateikti iš-

13-sios premjeru, kadaise tu
rėjome bendrą tiksią — euro
pietiška laisvą Liemvos val
stybę. Aš nežinau, kas jam at
sitiko", prisipažino V. Lands
bergis. 

Jis pabrėžė, kad dabartinio 
ministro pirmininko Andriaus 
Kubiliaus vyriausybė turi būti 
konservatorius vienijančia 
gaire. Priminęs, kad A. Kubi
lius yra pirmasis atkurtos Lie
tuvos premjeras, atsiprašęs 
žmonių, V. Landsbergis reto
riškai klausė, ar A. Kubilius 
atsiprašė „už darbus, kuriuos 
vos tik pradėjo daryti, ar už 
kaip lavina griūnančius sun
kumus, kurie bus siejami su jo 
vyriausybės vardu". 

„Mes turime suprasti, kad 
A Kubilius atsiprašė už G. 
Vagnorių", mano Seimo vado
vas. Prieš Naujuosius metus 
per televiziją kalbėdamas apie 
valstybės padėti, A. Kubilius 
be kita ko atsiprašė dėl žmo
nes užgriuvusių sunkumų. 

V. Landsbergio teigimu, 
1999-ieji liks atmintyje kaip 
G. Vagnoriaus kritimo metai, 
su kuriuo kartu smuko ir Lie
tuva. 

1997-1998 metus V. Lands
bergis pavadino ryškios Lietu
vos sėkmės ir augimo metais. 
„Kaip stebuklas baigėsi prezi
dento rinkimai, kurių vos ne
laimėjo Rusijos kandidatas, 
t.y. jam paremti sutelktas 
agentų tinklas ir Kėdainių 
milijonai. Antrame rate nuo
širdžiai parėmėme Valdą 
Adamkų, ir tai buvo teisinga", 
kalbėjo Konservatorių partijos 
pirmininkas. Kaip žinoma, V. 
Adamkus per prezidento rin
kimus visai nedidele balsų 
persvara nugalėjo buvusį pro
kurorą Artūrą Paulauską. 

Pažymėjęs, jog tuomet, kai 
atrodė, kad galima lengviau 
atsikvėpti, dirnti, sutarti su 
prezidentu V. Adamkumi, sti
printi valstybe smogė Rusuos 
krizė, o apsvaigusios nuo as
meninių planu vyriausybės 
galvos nesugebėjo susivokti ir 
reaguoti. 

„Dabar atėjo laikas kalbėti 
išsamiau ir ka: ką labiau iki 
galo. Atvirumas, tiesa ir susi
telkimas turi tapti mūsų nau
ja jėga", partijos kolegoms 
sakė konservatorių vadas. 

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Konservatorių vadovas, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis mano, kad „ne
tikri arba apsimetę" dešinieji 
Lietuvos ateičiai netrukus gali 
tapti didesne problema nei at
viri kairieji. 

V. Landsbergis apžvelgė 
Lietuvos politinių partijų vi
sumą, itin ironiškai atsiliepęs 
apie LDDP bei buvusio kon
servatoriaus ir buvusio prem
jero Rolando Pakso vadovauja
mus liberalus. 

Radikaliam sparnui pri
klausančius socialistus Seimo 
pirmininkas pavadino „bolše
vikų ir burokevičių kolektoriu
mi, pono Juršėno rezervu, iš
tikimais propagandistais", ku
rie, kai reikia, kaimynams į 
ausį šmeižia nepriklausomy
bės ir laisvės kovotojus. „Gat
vėse rėkauja, savivaldybėse 
mušasi šustauskininkai ir jau
nalietuviai, kuriuos LDDP ir 
pamaitindavo, kai buvo val
džioje. J paviršių mėgina lįsti 
naciai murzininkai, kurių 
vaidmuo kol kas veikiau tarp
tautinis — kompromituoti Lie
tuvą mums palankių Vakarų 
politikų akyse", taip kai ku
rias itin radikalias organizaci
jas apibūdino V. Landsbergis. 

Jo teigimu, skiriamosios 
partijų linuos yra aiškesnes 
ten, kur veikia „tradicinės eu-
ropietiškos partijos". 

V. Landsbergio nuomone, 
galų gale socialdemokratai su
formavo europietiška civili
zuotą kryptį ir organizaciją, 
gatvės tribūnus palikdami to
liau vienytis su „LDD — eks-
komunistine partija". 

Gruodžio mėnesį dalis so
cialdemokratų įkūrė Lietuvos 

partiją „Socialdemokratija 
2000-tieji", kurios pirmininku 
išrinktas nuosaikiųjų socialde
mokratinių pažiūrų Rimantas 
Dagys. Kitai socialdemokratų 
daliai vadovauja su LDDP su-
artėjęs Vytenis Andriukaitis. 

Pasak V. Landsbergio, 
krikščionims demokratams iš
kilusi skilimo grėsmė silp
nintų ją kaip europietiška par
tiją, o „pasivadinusius moder
nistais nuvestų pas daktarą 
Bobelį ir eldėdėpistus". 

Pareiškęs apgailestavimą 
dėl tokių krypčių, Seimo pir
mininkas paragino „konserva
torių partnerius nepriklauso
mybės kelyje" nesiskaldyti ir 
nesubyrėti. 

V. Landsbergio nuomone, 
buvusių konservatorių Laimos 
Andrikienės ir Vidmanto Žie
melio sukurta Tėvynės liau
dies partija kol kas atrodo 
kaip Tėvynės sąjungos (TS) 
silpnintoja, mėginanti nusi
vesti dalį jos narių, „galbūt 
nepatenkintų ankstesne vag-
norine TS vidaus atmosfera, o 
gal tiesiog linkusių į radikaliz-
mą . 

„Pono Pakso dar sykį ku
riama liberalų partija vėl mė
gina vienyti naujuosius lietu
vius ir atskelti dalį nestabilių 
žmonių iš TS", sakė konserva
torių vadas. 

Jo teigimu, „dabar tik lai
ko klausimas, kada R. Paksas 
ir Artūras Paulauskas pasiro
dys kaip broliai dvyniai". „Bet 
neaišku, kur tada dėsis naivūs 
buvusieji konservatoriai, pas
kubėję perbėgti pas Paksą. 
Duok dieve, kad mano įžvalga 
būtų ne visai teisinga", sam
protavo V. Landsbergis. 

Centristai 
nepripažįsta 
privatizavimo 

stabdymo idėjos 
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 

— Centro sąjunga apkaltino 
Liberalų sąjungą nedraugiš
kumu ir „pigiu populizmu", 
komentuojant privatizavimą 
Lietuvoje. 

Centro sąjunga taip įver
tino Liberalų sąjungos vadovų 
pareiškimą, esą centristai, 
kaip ir kitos opozicinės frakci
jos, parėmė LDDP idėją dėl 
privatizavimo moratoriumo. 

„Ryžtingai protestuojame ir 
atmetame tokį Centro sąjun
gos pozicijos interpretavimą, 
laikydami jį nedraugišku žing
sniu", skelbiama penktadienį 
išplatintame Centro sąjungos 
pareiškime, kuriame rašoma, 
jog Centro sąjunga niekada 
nebuvo prieš privatizavimą, 
tačiau „niekada nesutiko ir 
nesutiks, kad po privatizavi
mo priedanga vyktų Lietuvos 
valstybės turto pusveltis iš
pardavimas, nusikalstamai 
mažinąs Lietuvos žmonių ge
resnio gyvenimo galimybes". 

Centristai praneša, kad 
parlamentinių partijų susiti
kime su premjeru Andriumi 
Kubiliumi ketvirtadienį sutar
ta, jog artimiausiu metu vy
riausybė pateiks Seimui svar
styti tolesnio privatizavimo 
principus. 

„Centro sąjunga apgailes
tauja, kad liberalai nuo šio 
darbo nusišalino ir užsiėmė 
pigiu populizmu", teigiama do
kumente, pasirašytame cent
ristų vado Romualdo Ozolo. 

Kariškiai tikina 
nepakenksiantys gamtai 

Nuotr.: (18 deginės) Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Jo
nas Kronkaitis bei Gynybos Stabo mokymo ir doktrinų valdybos 
viršininkas, pulkininkas Romas Žibąs. <Eita> 

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Kariuomenės vadovybė at
metė žaliųjų priekaištus ir 
užtikrino, kad Lietuvos gamta 
nebus niokojama, kai kariš
kiai naudosis poligonais. 

Kariuomenės vadas, briga
dos generolas Jonas Kronkai
tis penktadienį žurnalistams 

»sakė, kad tuo atveju, jeigu bus 
patvirtintos naujos karinių te
ritorijų ribos, į jas įeis tik apie 
1.8 proc. visų Lietuvos miškų. 

Vadas sakė, kad miškai ne
bus kertami ar naikinami, jais 
bus naudojamasi tik mokymo 
tikslais. „O neturėdami kari
nių teritorijų, negalėsime ap* 
mokyti mūsų karių", sakė bri-

• gados generolas J. Kronkaitis. 
Dabar karinės teritorijos, 

tarp jų — ir šeši poligonai, 
Lietuvoje užima apie 12,000 
hektarų ploto. Bet yra paronį 

įskaičiuoti poligonai kartu su 
apsauginėmis zonomis. 

Gynybos štabo Mokymo ir 
doktrinų valdybos viršininkas 
pulkininkas Romas Žibąs sa
kė, kad, nenustačius karinių 
poligonų ribų, būtų sunku už
tikrinti, kad į poligono terito
riją vykstant mokymams ne
patektų civiliai žmones ir jie 
nenukentėtų per kariškių pra
tybas. 

Tuo tarpu Lietuvos žaliųjų 
judėjimas rengia protesto ren
ginius fr piktinasi planais, 

* Lietuva tapo pasaulio 
nevilties čempione, skelbia 
„Lietuvos rytas" (01.07). Net 
53 proc. Lietuvos žmonių ma
no, kad šiemet bus blogiau nei 
pernai Kiekvienų metų pabai
goje tarptautinei „Gallup In
ternational" asociacijai pri
klausančios bendrovės atlieka 
sociologinį tyrimą. Apklausus 
63,000 žmonių, gyvenančių 62 
valstybėse, paaiškėjo, kad di
džiausi pesimistai yra lietu
viai. Net 53 proc. žmonių ma
no, kad šie metai bus blogesni 
nei 1999-ieji. 

* 1999 m. gruodį nedar
bas Lietuvoje išaugo 0.5 
punkto ir sausio 1 d. buvo 10 
proc. Tai rekordinis nedarbo 
lygis per dešimtetį nuo neprik
lausomybės paskelbimo. 1999 
m. sausio pradžioje nedarbas 
buvo 6.9 proc. Pasak Lietuvos 
darbo biržos pranešimo, viena 
pagrindinių nedarbo didėjimo 
priežasčių yra bendrojo vidaus 
produkto mažėjimas. Vilniuje 
nedarbas buvo 6.9 proc., Kau
ne — 7.1 proc., Klaipėdoje — 
7.5 proc., Šiauliuose — 15.1 
proc., Panevėžyje — 14.2 
proc., Akmenėje (19,7 proc.). 

* Klaipėdos savivaldybė 
daug žalos padariusio ura
gano .Anatolijus" padari
niams likviduoti ketina skirti 
beveik 200,000 litų. Gruodžio 
pradžioje Europoje praūžęs 
uraganas Klaipėdos gyvento
jams ir miesto ūkiui padarė 
daugiau nei 6.5 mln. litų, o vi-anot jų, militarizuoti Lietuvos 

miškuą. Žaliesiems nerimą ke-, soje Lietuvoje — apie 30 mln. 
lia ir tai, kad į karines terito- litų žalos. <BNSI 

vadas ir pasiūlymus. Sprendi
mas aiškinamas tuo, kad nere
tai nuostolingai dirbančių 
įmonių vadovai gauna itin di
delį darbo užmokestį (5.000-* tas vyriausybės nutarimo pro-
10,000 Lt). Be to, kai kurių jektas , kuriuo siūloma, kad 
įmonių vadovą, gauna ir dide- karinės teritorijos sudarytu 
les premijas. <BNS> apie 27,000 hektarų. \ šį plotą 

rijas bus įtraukta gamtos 
draustinių. 

Nors kariuomenės vadas ti
kina, kad draust iniuose, kaip 
ir visur kitur, kariškiai laiky
sis gamtosaugos reikalavimų, 
manoma, kad bent jau kai ku
riuose draust iniuose taip pat 
neišvengiamai teks rengti ka
rines pratybas. 

KALEND0RIU8 
Sausio 8 d.: Apolinaras, Gintė, 

Nemira, Severinas, Teofilis, Virintas. 
Sausio 9 d.: Kristaus krikštas; Al

gis. Bazile. Gabija, Julijonas, Marci-
jona. 

Sausio 10 d.: Agafonas, Ginvilas, 
Ginvile, Gražutis, Ragailė, Vilhel-
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

KONKURSAS „ATEITIES" ŽURNALO 
VYR. REDAKTORIAUS VIETAI 

Kadangi dabartinis „Atei
ties" redaktorius Gediminas 
Karoblis dėl doktorantūros 
studijų ir darbo universitete 
nebegali eiti „Ateities" žurnalo 
vyr. redaktoriaus pareigų, 
skelbiamas konkursas „Atei
ties" žurnalo vyr. redaktoriaus 
pareigoms užimti. Kaip ir 
anksčiau, redakcijos nariais 
lieka dr. Arvydas Žygas. Irena 
Petraitienė. Taip pat redakci
jos nariu pasiliks Gediminas 
Karoblis. 

Savybės, kurios bus laiko
mos kandidato privalumais: 

— AteitininkiŠko jaunimo 
poreikių nuojauta; 

— Žurnalistinio — leidybi
nio darbo patirtis; 

— Bendravimo ir bendra
darbiavimo su kitais redakci

jos nariais sugebėjimai; 
— Gyvenamoji vieta Kau

nas; 
Visi, norintys kandidatuoti į 

„Ateities" vyr. redaktoriaus 
vietą, turi raštu pateikti pra
šymą ir gyvenimo aprašymą 
Ateitininkų federacijos būsti
nė (Adresas: Laisvės ai. 13, 
LT — 3000 Kaunas) iki 2000 
m. sausio 12 d. 

Kandidatūros bus svarsto
mos AF valdybos posėdyje 
2000 m. sausio 16 d. 

Daugiau informacijos apie šį 
konkursą bei darbo sąlygas 
bus galima gauti AF raštinėje 
telefonu (8-27) 324025 arba ei. 
paštu af@ateitis.lt 

Garbė Kristui! 
AF Valdyba 

TRADICINIS ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE 

Vokietijos ateitininkai bei 
jiems prijaučiantieji prelato 
Antano Bungos sukviesti, su
sirinko spalio 8-10 d. į Maier-
hofeną, į jau tradicija tapusį 
kasmetinį ateitininkų sąskry
dį. Didžiausią dalyvių dalį su
darė Vasario 16-osios gimnazi
jos moksleivių ateitininkų 
kuopos nariai, prisidėjo vienas 
kitas studentas, susirinko ir 
po visą Vokietiją išsibarsčiu
sių sendraugių. 

Akademinę sąskrydžio dalį 
penktadienio vakare pradėjo 
stud. Laima Lipšytė iš Huet-
tenfeldo, pristatydama ir pa
teikdama diskusijoms savo 
rašinį apie ydas ir toleranciją. 
Ji pažymėjo, kad prie išsames
nio tikrovės pažinimo priklau
so ir intymesnė artimųjų 
draugų, naujai sutiktų žmonių 
pažintis įsijaučiant į jų lai
mes ir nelaimes, į teigiamas ir 
neigiamas charakterio sa
vybes. Savo klaidas atpažinti 
ir jas taisyti yra daug leng
viau, kai priimi kritiką ir 
pasiūlymus. Todėl prie krikš
čionio pareigų priklauso ir 
draugiška pastaba artimui. 
Tačiau pamokymai artimui 
turi būti persunkti tolerancija 
jo asmenybės savastingumui, 
pastangomis atsistoti į jo 
klumpes. Tikėjimas moko ne
mesti pirmo akmens ir pataisą 
pradėti nuo savęs. 

Nors penktadienio diskusi
jos apie ydų taisymą liepsnojo 
iki vėlumos, šeštadienio rytą 
punktualiai prasidėjo Arūno 
Kučiko, Kauno arkivyskupijos 
jaunimo centro vadovo, Val
stybinės jaunimo reikalų tary
bos nario iš Kauno, paskaita 
tema „Katalikiškų organiza
cijų vaidmuo demokratinės vi
suomenės kūrime". Pristatęs 
organizacijų kūrimosi ir kai
tos raidą per Bažnyčios socia
linio mokymo prizmę, jis pa
brėžė, jog organizacijos be kita 
ko lavina jaunų žmonių su
gebėjimus įgyvendinant savo 
mintis ir projektus, moko siek
ti, kad žmogus nenuleistų ran
kų, neprarastų noro galvoti, 
ugdo pozityvią agresiją, išmo
ko vadovautis nuostata, kad 
reikia dirbti taip, tarsi visi re
zultatai priklausytų tik nuo jo 
paties. Tai, ką jauni žmonės 
gali patirti ir išgyventi organi
zacijose, jiems bus labai svar
bu visuomenėje ir gyvenime, 
padidins asmenines galimy
bes 

įsisiūbavusias diskusijas bu

vo nelengva nutraukti, bet lai
kas spaudė pereiti prie kito 
programos punkto — dr. Jono 
Norkaičio iš Stuttgarto pra
nešimo. Jis pateikė svarsty
mams pačių mokinių keltą 
prieštaringą reiškinį, jog, vie
na vertus, XX amžius yra ko
munikacijos ir susisiekimo 
priemonių šuoliškos pažangos 
amžius, kita vertus, pastebi
mas žmonių atitolimas vienas 
nuo kito, apatiškumas visuo
meninei veiklai, depresijos, 
vienatvės išgyvenimas. Aiški
nant Šį fenomeną, dalyviai pa
reiškė įdomių minčių. Šešta
dienio popietę sąskrydžio da
lyviai paskyrė iškylai, kuri 
vedė į karaliaus Liudviko II 
Neuschwansteino pilį Alpių 
papėdėje. Nebuvo apleista ir 
garsi bažnyčia VVieskirche. 
Sugrįžus į Maierhofeną rasta 
prel. Bungos paruošta vaka
rienė — cepelinai su spirgučių 
padažu. Vakarui gimnazijos 
moksleiviai buvo paruošę vai
dinimą, kuriame inscenizavo 
dieną mokykloje. Nuo aktorys
tės meno neliko apsaugota ir 
publika, kurią Laima Lipšytė 
įtraukė į veiksmą savo pa
rengtoje programoje. 

Sekmadienio rytą šv. Mišias 
aukojo prel. Antanas Bunga ir 
gimnazijos kapelionas Alfon
sas Kelmelis. Jų metu ateiti
ninkų gretos pasipildė aštuo
niais jauniais ir vienu moks
leiviu ateitininku. Ženkliukus 
ir juosteles prisegė sendrau
giai Paulina Ivinskienė ir dr. 
Jonas Norkaitis. Kun. Kelme
lis savo pamoksle įžodinin-
kams pabrėžė mintį, kad Die
vas kviečia visus jungtis į gre
tas darbui jo vynuogyne. Iš
rinktieji dažnai šį kvietimą at-

1999 m. spalio 22-24 d. Jaunimo centre, Čikagoje ir 
galyje tarp paskaitų ir diskusijų buvo laiko ir dah • 
zaitis. Stasys Džiugas, Dalia Kuodytė ir Liūtas Morkūnas 

A>itn:mkų namuose, Lemonte, vykusiame Ateities savait-
;ų draugiškiems pabendravimams Iš k.: dr. Kazys Ambro-

Nuotr Jono Kuprio 

ATEITIES SAVAITGALIS 
LEMONTE 

(Tęsinys) 
Tuoj po dr. Petro Kisieliaus 

paskaitos vyko Jono Pabedins
ko informacinis pasikalbėji
mas su Ofelija Barškėtyte-
Vainiene „Globalinio investa
vimo gairės". Ofelija yra atsa
kingose pareigose investavimo 
bendrovėje. Pokalbio pradžioje 
ji pabrėžė, kad pokalbis suksis 
apie bendrai priimtas nuomo
nes, o ne patarimus investici
joms. 

Ar yra daug pinigų investici
joms besivystantiems kraš
tams? Globalinė padėtis yra 
tokia: Amerika užima pusę 
visų biržų. Trilijonas dolerių 
plaukioja po visą pasaulį. Di
džiausias pinigų kiekis taip 
vadinamoms iškylančiose rin
kose ateina iš korporacijų ar 
valdžių. Individai mažiau reiš
kiasi. Yra trys iškylančios rin
kos. Pati didžiausia yra Azijos 
— Kinija, Korėja, Singapūras. 
Antroji yra Lotynų Amerika 
— Brazilija, Argentina, Čilė. 
Trečioji yra besivystančios Eu
ropos ir Afrikos. Čia mažiau
sias biržų ir bendrovių pasi
rinkimas. Šios trys rinkos su
daro 14 proc. dienos investi
cijų apyvartos, nors jų 
geografiniame plote gyvena 85 
proc. pasaulio gyventojų. 

Kokie skirtumai tarp Centro 
Europos ir Rytų Europos? Kur 
investicijų skalėje yra Lietu
va? Europa skirstoma į tris 
dalis: Didžioji Britanija, Euro
pos kontinentas ir besivystan
ti Europa, kuri tęsiasi nuo Es
tijos iki Graikijos ir Turkijos. 
Išsivystymo lygis šiuo metu 
žymimas 9.000 dolerių kiek
vienam gyventojui bendrojo 
krašto produkto (GDP) riba. 

meta ir patys nubaudžia save. 
Bet Dievas yra teisingas ir už 
gerą atlygina, už blogą nu
baudžia jau ir žemėje, tik tai 
reikia mokėti pastebėti. 

Už vėl juos subūrusią ir pra
turtinusią šventę ateitininkai 
yra dėkingi prel. Antanui 
Bungai ir ateitininkų valdybos 
pirmininkei Marijai Šmitie
nei. 

A. Karčiauskas 
Iš „XXI Amžius" 

Att-itiH* savaitgalio motu buvo iv;iiriu diskusijų. Čia matome individua
liuose diskusijose kazka rimtai svarstant mž Pilypą Naruti ir dr .Juozą 
Meškauską Nuotr Jono Kuprio 

Tą ribą Rytų Europoje pirmoji 
peržengs Čekija, tada Vengri
ja ir Lenkija. 

Kodėl investuojama krašto 
biržose? Kokia padėtis besi
vystančiose biržose? Kaip ap
tariama gera ir bloga biržos 
padėtis? Ofelija pastebėjo, kad 
ieškant progų investuoti žiū
rima j krašto perspektyvas, 
biržą ir bendrovių akcijas. 
Žvelgiant į kraštą, kreipiamas 
dėmesys į aštuonis dalykus: 
politinė padėtis, pinigai, in
fliacija, nedarbas, ar didžio
sios bendrovės investuoja, 
bankų sistema, privatizacijos 
planai, ar vyksta tiesioginis 
investavimas, ar birža laikosi 
pasaulinio masto įstatymų, 
kiek yra korupcijos. 

Kartą apsisprendus, ką nori 
žinoti apie įmones? Kokie in-
vestavimo-^periodai? Kaip Lie
tuva atrodo? Naudojant pen
ketuko skalę, Lietuvos politi
ka gautų ketvertuką. Lietuva 
stengiasi išvystyti atsakingą 
politinę sistemą. Ekonomija 
gauna dvejetą ar vienetą. Tai 
didžiausia Lietuvos problema. 
Lietuva nenori mokytis iš ki
tų. Estija pasisamdė žmones 
patarti, kaip vesti ekonomiją. 
Lietuva ir Latvija nemoka. Li
tas gauna ketvertuką. Jis ge
rai išlaikęs praeitį. Privatiza
cija gauna vienetą — blogiau 
negali būti. Vengrija ir Lenki
ja, Meksika ir Brazilija supra
to, kad privatizacija turi ne
priklausyti nuo politikos. Lie
tuvoje matome kitokią padėtį 
su „VVilliams" ir Mažeikių ra-
finerija. Bankų sistemoje Lie
tuva yra pasimokiusi iš ne
sėkmių. Yra tiesioginės inves
ticijos į Lietuvą. Amerikos 
bendrovės perka, steigia fab
rikus — pavyzdžiui, IBM ir 
Motorola. Korupcija yra viena 
didžiausių problemų. Ją reikia 
sutvarkyti nuo pat viršūnės. 

Kodėl žmonės investuoja į 
Lietuvą? Daugiausia inves
tuojama į Vengriją, Lenkiją ir 
Čekiją. Kodėl ne į Lietuvą? 
Nėra į ką investuoti. Pavyz
džiui, Graikijoje yra penkių 
bankų akcijos, Turkijoje — ke
turių. Lietuvoje nėra bankų 
akcijų. Privatizacija sutrikusi. 
Nėra informacijų apie bend
roves. 

Jonas Pabedinskas paste
bėjo, kad jc, patirtis sutinka su 
Ofelijos Baršketytės teigimais. 
Lietuvoje matoma trūkumų, 
bet ir gerų prošvaisčių. Pabai
gai: ką asmeniškai pastebėju
si? Kokiu būdu Lietuvos pra
monė ateina į pasaulį? 

Ofelija pastebėjo, kad Ukrai
noje, Uzbekistane ir Bulgari
joje investEcija nevyksta. Rei
kia ne tik vnistų prašyti, bet ir 
juos nuryt.. Jei kalbėčiau su 
Valdu Ad tmkum, sakyčiau: 
„Privatizi; -į, privatizuoti, pri
vatizuoti Telefonų privatiza
cija bu v., .-iena iš geriausių 
Vengrijt); Heikia atskirti poli

tiką ir verslą. Reikia patiems 
Lietuvos žmonėms investuoti. 
Ir Vengrijos, ir Suomijos tele
fonų bendrovės darbininkai 
yra akcininkai. Dabartis niūri, 
ateitis audringa. Jei pasimo
kys, Lietuva galės dalyvauti 
pasaulio biržose. 

Gyvose diskusijose po infor
macinio pašnekesio dalyvavo 
Vytas Narutis, Darius Udrys, 
Grasilda Reinytė-Petkuvienė, 
Ramunė Kubiliūtė ir kiti. 

(B.d.) 
• Kaunas. Gruodžio 12 d. 

Šilainių koplyčioje Šilainių ti
kybos mokytojų metodinio 
centro iniciatyva koncertavo 
„Ryto" pradinės, „Ąžuolo", 
„Santaros", J. Grušo, Sargenų 
ir Šilainių vidurinių mokyklų 
chorai, ansambliai, solistai, 
muzikantai. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų iigų klausimais. 
Palos Pediatrica 
708-923-6300 

Chicago Pediatrica 
773-582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
Matteseon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

^^VąlandospaoąUusftBrima^_^ 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWeyPark.IL 60477 

708414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

708-246-0087 a r t * N N M M 
6449 8. PutasM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVKJlUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab 773-562-0221 

Valandos susitarus 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

Šute 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
valandos luaNarus 

DR. K. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedtte Ave., Chicago 

773-7784968 arba 773-4684441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perfcme dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai susearus. art* 
ne:pirmd. 11-7, artrd. 9-6. 

treCd. 104, penktd. 10-4, kas 
antrą iettd. 10-2.1443 S. 50 

Ave., Cicero, IL. 
Tat 708452-4169, 

M. VILUA KEMLVTt 
Ambar Health Cantar 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiroprakuka.manualine terapija. 

akupunktūra. 
7J71 S. Harlem, 8ridgevt«w, I L 

•0455. T«L 708-S944460. Kalbame 
lietuTttkal. Valandos i 
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DR. PETRAS ŽLKDBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 647-381-3772 
6745 VVest 63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis — susitarus. 

• m m m a s i ^ a B B a B 
Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaaWSt.Lemont.IL 60439 
1301 Coppertaid Ave.. Suka 113, 

Jotet.IL 80432 
Tai. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLJ GYDYTOJA 

KSDO O. IMJUM1I H O M 
HJckoryMk* 

Tet 708-698-2131 

DR. VIUUS MIKAIJTS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHHURGAS 

FAMILY MEOtCALCLkMC 
16606-127 8 t , Lamom. k. 60489 
rTauenJSO rmmM \AMfntMmWf tlOĘĘfmJm 

SKver Cross HoapSal 
Valandos pagal aussanmą 

TaL 630-287-: 

Cevufac Oagnomk, LTD. 
6132S. KedzieAve. 
Chicago. IL 60629 
TeL 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D. 
S.PRASADTUMMALAM.D. 

Širdies ir kraujagysių Bgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Ksdzie, CHICAGO, IL 60662 
TaL 773-O4-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSMS.MD 
TERRf DALLAS PRUN8KB,MD 
J3REOORYSUEL2LE, MD 
Mnoia Paari Traatrnent IneMuta 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
velto, adsjotnų da&ovMtji bei M. 
vta»uskauarriooyuyTOspac*tt*aj 

Chicago: 312-726-0800 
Eaat Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grova: 847-716-1212 

ir LtoertyvHle. 
wwwJHiroi8pain.corn 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

628S.Msffr*M*nRd 
WnlitiiaHi.iL 60164 

Tel. 70*344-1694 
Valandos pagal sustarimą 

Specialybė - vidaus ligos 
7722S.K«dziaAv»j. 

CNCSMO.IL 60662 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St . Burbai*. H, 
Tai 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M ORINIS, MD 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MeoTceJ Center 

10400 75 8t.Ksoosha.W163142 
(414)6976980 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių egos 

15300 Weet Ave. 
Ortend Perk 

708-349-8100 
Valandos kasdton, išskyrus 

EU3ENEC DECKER, 0061 PC 
4647 W. 103 8L.Oak.Lawn.IL 
Pames apyl. su Northv̂ ejatern un-to 
dtotomu, astuviama sutvarkys darios 

ui piieinaHią Kasią. PšdSUi 
prjmernl abeotučiai punktuaiai. 
Susitarimui (kabėti angjskas) 

Tai. 706-422-6260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJ*; 

9626 8.7981 Ave., lectory HBs, L 
Tai. (708) 5866101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• 

I . 

•Gruodžio 31 d., atsista
tydindamas ir perleisda
mas vyriausybės vadžias 
(buvusiam KGB šnipui) 
premjerui V. Put in , Rusijos 
prez. Jelcin pastarajam nema
žai pasitarnavo. Putin dabar 
kontroliuoja valstybės žinia-
sklaidą, vadovauja populia
riam karui Čečėnijoje ir yra 
laimėjęs stiprią visuomenės 
paramą. Putin iškart suteikė 
Jelcinui bei jo giminėms am
nestiją nuo prokurorų apkalti
nimų, tačiau pašalino iš pa
reigų Jelcino dukrą ir tris 
kitus patarėjus. Jis pranešė, 
kad Rusijos sienų išlaikymas 
yra pirmenybė, ir išsiuntė 
daugiau kareivių į Čečėniją. 
Prie Grozno čečėnai toliau at
laiko puolimus, o žuvusių ru
sų kareivių motinos tvirtina, 
kad tikrasis žuvusiųjų skai
čius nutylimas. 
-Buvęs prez. Jelcin nuvyko į 

Izraelį; drauge su Yasser Ara-
fat bei 15 pasaulio Bažnyčių 
vadu--dalyvavo ...Kalėdų Mi-
šiose'fietliejuje. (WSJ) 

TKKSV Imigracijos dept. 
nutarė grąžinti pabėgėli 
berniuką atgal į Kubą, 
prez. Clinton pritaria, o Mia-
mi mieste vyksta demonstraci
jos j)rieš sprendimą. Berniuko 
giminės Floridoje paduos rei
kalą į teismą. '.WSJ> • 
"•Kosove buvo ž iaurumu, 
beTUetrovo genocido — taip 
teigtasis daugiau žurnalistų. 
Niekas neneigia, kad praėjusį 
pavasarį Kosove vyko baisūs 
dalykai — šimtai tūkstančių 
albanų buvo iš namų išvaryti. 

^kfifiJn%udfegiAW, \Jylco smar-
USCbev Žudynės. Tačiau šešis 
mėnesius po to, kai-NATO ka
riuomenė įžygiavo į Kosovo, 
anksčiau nupasakoti kremato
riumai, kapų krūvos, lavonų 
sužalojimai, išprievartavimo 
^stovyklos" ir pan. lieka ne
patvirtinti. „Ruandoje buvo 
tikras genocidas; Kosove buvo 
lengvas etninis valymas" — 
aiškina patologas E. Pujol, 
gjaJŠBjppe konfliktuose paskir
ta^" iškasti ir apžiūrėti lavo-
nus^.Jungtinės Tautos tikėjo
si, kad vakarų Kosove Pujol 
ras per 2,000 aukų; jis rado 
187 nesužalotus lavonus". 

- Įtariamay.kad NATO ir kai 
•kurie -žiniasklaidos šakiniai 
išpūtė reikalą. Nors britai ir 
amerikiečiai teigia, kad per 
10,000 albanų žuvo nuo serbų 
rankos',iki lapkričio galo buvo. 
T2S1& Z;i08 lavonų — ~ur ne 
visi buvo etninio konflikto* au
kot (WSJ) 

•JAV Pedagogikos dept. 
rekomenduoja nebe moky
ti t radicinės matematikos. 
Aštuonios iš 10 departamento 
siūlytų programų moko vai
kus „naują matematikos teo
riją", užuot daugybos, dalini
mo, trupmenų, pvz., mokiniai 
patys turi sugalvoti dalinimo, 
daugybos taisykles, ir pan. 
(WSJ) 

•Apie JAV prezidento 
r inkimu kampanijas: šią sa
vaitę New Hampsnire valsti
joje įvykusiuose debatuose 
respublikonų (GOP) kandida
tai toliau aiškino savo įvai
rius nusistatymus. Texas gu
bernatorius George W. Bush 
remia mokesčių sumažinimus, 
mokslo lygio pakėlimą. Anks
čiau spaudoje jis susilaukė 
daug kritikos, kai atsakė, jog 
Kristaus filosofija jį labiausiai 
įtaikojo. Bush taip pat visiems 
priminė, jog, eidamas guber
natoriaus pareigas, jis vienin
telis GOP kandidatas, turįs 
administratoriaus patyrimo. 
Vietnamo karo veteranas ir 
karo metu heroizmu pasižy
mėjęs Arizona valstijos sen. 
McCain aiškino, kad laikas 
grąžinti dorumą bei garbin
gumą į Baltuosius rūmus; 
McCain vėl pasisakė už rin
kimų kampanijų reformas, 
kurias remia demokratai ir 
kurios susilpnintų GOP kan
didatų reklamavimą. Kandi
datai Gary Bauer, sen. Orrin 
Hatch ir verslininkas Steve 
Forbes pasisakė už mokesčių 
sumažinimus, grįžimą prie 
asmeniškos atsakomybės, ir 
pan. Buvęs, JAV ambasadorius 
Jungtinėms. -Tautoms Alan 
Keyes teigė, kad laikas grą
žinti krašto kontrolę visuome
nei. Keyes pasisakė už IRS 
panaikinimą ir prekių mokes
čių naudojimą užuot fede-
ralinių mokesčių, aprūpinti 
federąlinę valdžią; tokiu bū
du, asmenys, galės reguliuoti 
valdžios pajamas. Jis agitavo 
už sugrįžimą- prie asmeniškos 
atsakomybės, žmogaus gyvy
bes vertinimo, ir prie suprati-

*mb. kad visos teisės ir 
įstatymai ateina iš Dievo. Po 
įvairių debatų apklausose 
Keyes dažnai buvo laimėtojas, 
tačiau GOP. jo nelaiko rimtu 
kandidatu,"neš jis nėra buvęs 
išrinktas į bet kokį postą. 
fVVTTVV. WSJ) 

• Indian Air lėktuvo pa
grobimą reikalas užsibai
gė, kai Indija sutiko išmainyti 
3 Kashmir sukilėlius už 154 
lėktuvo įkaitus! Tačiau Indi-

Artimieji ir svečiai, susirinkę j Ateitininkų Darniu pasveikinti prel. dr. Juozą Prunskį jo 92-ojo gimtadienio ir 
Gedimino III laipsnio ordino apdovanojimo proga. Sukaktuvininkas sėdi pumoje eilėje tarp Lietuvos Respubli
kos gen. konsulo Giedriaus Apuoko ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapeliono Algirdo Palioko, SJ. 

jos ir Pakistano santykiai žy
miai suprastėjo. Indija susi
laukė daug kritikos dėl iš
mainymo, o išlaisvinti sukilė
liai, Pakistane kalbėdami mi
nioms, agitavo už šventąjį 
karą, atsiimti Kashmir iš In
dijos. New Delhi kaltina Is-
lamabadą už lėktuvo pa
grobėjų priglaudimą ir agituo
ja, kad pasaulio vyriausybės 
pripažintų Pakistaną teroris
tiniu kraštu. Islamabadas 
viską neigia. (WSJ) 

•Indonezijos salose to
liau vyksta smurtas tarp 
krikščioniu ir musulmonų. 
Pabėgėliai aiškina, jog pasta
ruoju metu šimtai asmenų žu
vo. Policija tyrinėja teigimus, 
kad šiaurinėje Halmahera sa
loje krikščionys išžudė 200 
musulmonų. (WSJ) 

•Sri Lanka sostinėje bu
vo įvestas r ibotas judėjimo 
laikas ir 200 Tamil sukilėlių 
sulaikyti po to, kai savižudys 
puolė ministrės pirmininkės 
rezidenciją; 13 asmenų žuvo. 
Ministrė pirm. buvo tuo metu 
išvykusi. Tuoj po to vienas 
Tamil politikierius buvo gat
vėje nušautas. 

Ministrė pirm. yra Sri Lan
ka prez. Kumaratungos moti
na. Kumaratunga buvo gruo
džio mėn. užpulta ir neteko 
vienos akies regėjimo. (WSJ) 

•Caracas Venecueloje 
dar neužsibaigė žemės 
griūčių pavojus ir šimtai 
lūšnų gyventojų buvo privers
ti pasitraukti iš gyvenviečių. 
Spėjama, kad praėjusį mėn. 
žemės griūčių metu žuvo maž
daug 50,000 asmenų. (WSJ) 

•Kolumbijoje Raudonasis 
Kryžius uždarė patalpas po 
to, kai kaimiečiai-karo pabė
gėliai užėmė būstinę, sulaikė 
37 įkaitus, reikalavo pastogės. 
Vėliau 33 įkaitai buvo paleis
ti. Kolumbijoje konfliktų metu 
yra likę 1.2 milijonai bena
mių. (WSJ) 

•Kinijoje valstybės regu
liuojamoje Bažnyčioje bu
vo įšventinti penki katalikų 

VĖL BRANGSTA DEGALAI 
Nepraėjo ne mėnuo nuo 

paskutiniojo degalų pabrangi
mo, kai, baigiantis lapkričiui, 
degalų kainos Lietuvoje vėl 
šoktelėjo. Nuo metų pradžios 
populiariausias 95 E. benzi
nas pabrango 43 centais už 
litrą. Ekspertai prognozuoja, 
kad iki metų pabaigos benzi
nas dar gali pabrangti 10 
centų už litrą, o dyzelinių de
galų kainos priartėti prie ben
zino kainos. 

Nuo lapkričio 15 dienos naf
tos perdirbimo gamykla 
Mažeikiuose nedirba, nes ne
turi žaliavos. Todėl Lietuvoje 
jau trūksta dyzelinių degalų. 
Pasak „Lietuvos kuro" komer
cijos direktoriaus Rymanto 
Budgeno, dyzeliniai degalai 
jau vežami iš Vakarų, kur jie 
gana brangus, todėl jų kainos 
didėja ir Lietuvoje. „Mažeikių 
naftos" įmonių gamykla dyze
linius degalus parduoda ribo
tais kiekiais. 

Nuo kitų metų pradžios turi 
didėti akcizai naftos produk
tams, dar labiau padidinsian
tys jų kainas, Didėjančios de
galų kainos jau sukėlė akcizų 
didinimo šalininko — susivie
nijimo „Mažeikių nafta" ne
rimą. „Mažeikių nafta" jau 
siūlo kitais metais nedidinti 
akcizų šviesiems naftos pro
duktams. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
remdamasis „Mažeikių naftos" 
finansų direktorės Vitos Pe
trošienės informacija, šiemet 
per 9 mėnesius Lietuvoje 
šviesiųjų naftos produktų su
vartojimas sumažėjo 15 proc. 
Ji mano, kad jei akcizai didėtų 
ir kitais metais, vartojimas 
sumažėtų dar labiau. Pasak 
pareigūnės, žmonės riboja var-

vyskupai po to, kai Vatikanas 
paaukštino 12 kiniečių prela
tų. 1951 m. Beidžingas įvedė 
savo Bažnyčią ir reikalavo, 
kad kataliKai nepripažintų 
popiežiaus. WSJ) 

I Danutė Bindokienė 

Tai neetišku, dr. Valaiti! 
I dr. Jono Valaičio atvirą 

laišką, išspausdintą „Lietuvos 
ryte" 1999 m. gruodžio 30 d., 
š.m. sausio 6 d. atsiliepė Vil
niaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis. Beje, tas 
pats dr. Valaičio (ir panašia 
tema kelių kitų mūsų skaity-

zę, kurios konservatorių vado
vai iš pradžios net nenorėjo 
pripažinti. ...Ką pozityvaus 
šioje situacijoje padarė užjūrio 
lietuviai? Jei nekalbėsime 
apie labdarą knygomis ar 
smulkias dovanėles (aišku, 
| ačiū ir už tai), mes Lietuvoje 

tojų) laiškas buvo išspaus- [beveik nežinome ryškesnių 
dintas „Draugo" laiškų sky- {išeivijos atstovų investicijų į 
riuje sausio 7 d. Nors R Pavi- :mūsų pramonę ar žemės ūkį. 
lionis teigia, kad dr. Valaitis 'Užjūrio patriotų nuostata lie-
nusipirko vietą „Lietuvos ry- įka ta pati — geriausiai gimti-
te" („Jeigu ponui J. Valaičiui ,'nę mylėti iš toli", 
negaila pinigų nusipirkti vie- Malonu pagaliau girdėti tie-
tos laikraštyje, tai gal jis siai šviesiai pasakytus žodžius 

tojimą, nes nebeturi pinigų. 
„Mažeikių naftos" finansų 

vadovės nuomone, Lietuva, 
padidinusi akcizus naftos pro
duktams, iškraipytų rinką, 
nes Latvija, turinti tokią pat 
degalų akcizų didinimo pro
gramą kaip ir Lietuva, ją tai
kyti kitais metais atsisakė. V. 
Petrošienės nuomone, „į Lie
tuvą iš Latvijos važiuojantys 
vairuotojai automobilių bakus 
pildys Latvijoje. Dar didesnis 
kainų skirtumas susidarytų 
su Baltarusija ir Rusija". 

Finansų viceministrės Viole
tos Latvienės teigimu, benzino. 
kainos jau pasiekė tokią ribą, j 
kai akcizų didinimas nebedidi
na biudžeto pajamų. Bet dyze
linių degalų akcizo didinimas 
nesumažintų biudžeto paja
mų, nes kai šių metų sausį dy
zelinių degalų akcizas buvo 
padidintas 40 proc., jų preky
ba sumažėjo tik 4,2 proc. Tam 
įtakos turėjo dar didelis benzi
no ir dyzelinių degalų kainų 
skirtumas. 

STUDENTUI — PUSĖ 
MILIJONO U T U IŠ 

BIUDŽETO 

Prieš 5 metus asmeninė 
moksleivio Tomo Tolvaišo są
skaita viename JAV banke 
pasipildė 125,000 dolerių. 

North Carolina valstijos 
Charlotte aukštesniosios mo
kyklos dvyliktokui buvo per
vesta beveik pusė milijoūo litų 
iš Lietuvos valstybės biudžeto, 
kurio pajamų planas tais me
tais tik truputį viršijo vieną 
milijardą litų. 

Pinigai buvusioje Čekoslova
kijoje dirbusio diplomato Jono 
Tolvaišo sūnui buvo pervesti, 
susitarus su tuometiniu ener
getikos ministru Algimantu 
Stasiukynu ir tuometinio Sei
mo pirmininko LDPP lyderio 
Česlovo Juršėno tarpininkavi
mu, — rašo „Lietuvos rytas". 

Rima Jakutytė 

galėtų ir skurstančias aukš
tąsias mokyklas paremti?"), 
„Drauge" jam už laiško iš
spausdinimą mokėti nerei
kėjo. Antra vertus, sklinda 
gandai, kad ir už „Respub
likos" puslapį, kuriame buvo 
išspausdintas rektoriaus 
straipsnis, užmokėjo Vilniaus 
universitetas. Bet ką gi mes, 
„pasenę užjūrio patriotai", 
žinome, kur teisybė, kur tik 
gandai..-

„Draugas" spausdina visų 
savo skaitytojų — ir neskai-
tytojų — pasisakymus, nes 
spaudos cenzūros neprakti
kuojame. Taip pat, nepaisant 
R. Pavilionio užuominų, kad 
užsienio lietuviai, tad ir jų 
žiniasklaida, remia tik prezi
dentą Adamkų ir konservato
rius, ,J3raugas" nėra šališkas 
— jo puslapiuose, ypač pir
mame, rašoma ir apie LDDP, 
ir apie A. Brazauską, ir net 
apie Vilniaus universiteto rek
torių, kuris ne tik agitavo stu
dentus demonstruoti prieš su
tartį su ,,Williams Interna
tional" ir net pats ruošėsi juos 
pamokyti, ką daryti su „pa
rankia plyta"... 

Užsienio, o ypač Amerikos, 
lietuviai dr. Joną Valaitį 
pažįsta, jo veiklą, nusitęsusią 
ištisais dešimtmečiais, kai 
Lietuva dar buvo okupuota, 
žino. Dr. Valaitis yra vertina
mas ir amerikiečių medicinos 
pasaulyje, tad, rašydamas at
virą laišką R. Pavilioniui, jis, 
be abejo, gerai apsvarstė savo 
žodžius ir net suvokėjų pasek
mes — kad gali susilaukti sti
prios reakcijos iš Vilniaus uni
versiteto rektoriaus. Tad jo, be 
abejo, nenustebino ir pamoky
mas: „Netiesa p. J. Valaiti, 
kad ekonominė krizė Lietu
voje prasidėjo LDDP ir A. Bra
zausko valdžios laikais. Ūkio 
nuosmukis (tam buvo objekty
vios priežastys) prasidėjo tik 
atsiskyrus nuo sovietijos. ... 
Didžiausias ekonomikos silp
nėjimas kaip tik įvyko per 
pastaruosius trejus metus jau 
valdant konservatoriams, kol 
galiausiai pateko į sunkią kri-

apie užsienio lietuvių paramos 
vertę tėvynei iš svarbaus Lie
tuvos aukštosios švietimo in-

'stitucijos vadovo. O mes dar 
vis stengiamės save užliūliuo
ti svajonėmis, kad kažkokiu 
būdu sugebame padėti atsiku
riančiai lietuvių tautai. Žino
ma, ir anksčiau pasigirsdavo 
pesimistiškų užuominų, bet 
tuos „užjūrio senutėlius" bai
siai sunku įtikinti. Dabar jau 
aišku: mylėkime Lietuvą iš 
toli, gal vasaros metu porą sa
vaičių paatostogaukime, pri-
pirkime saviškiams dovanėlių 
ir vėl grįžkime į Ameriką. Bet 
už vis labiausiai atsikraty
kime minties, kad mes kaž
kaip prisidėjome prie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo: 
„Ne vienas išeivis tiki, kad tik 
jie mums iškovojo nepriklau
somybę, kad tik JAV politika 
yra neklystanti ir .mums be 
svarstymų priimtiniausia. ... 
Visiškai nelogiški yra J. Va-

jlaičio užsipuolimai prieš A. 
Brazauską, A. Juozaitį, A. 
Paulauską. Ar pamiršote, kad 

; pirmaisiais nepriklausomybės 
metais V. Landsbergio vado
vaujamą dauguma išeivijai 
net pilietybės nesuteikė? Ar 

i daug užjūrio patriotų sugrįžo į 
• Lietuvą bendram darbui, 
į džiaugsmui ir vargui?" 

Tad užsienio lietuviai ne tik 
patys nieko neverti, ištižę nuo 
lengvo gyvenimo, bet dr. Va
laitis „savo laišku bando im
portuoti į Lietuvą pačias.bjau
riausias išeivijos ydas — 
tarpusavio rietenas, skaldy
mąsi ir nepakantumą "nesa
viesiems'. Ačiū, tokių dovanų 
mes tikrai nelaukiame". Deja. 

• su paskutiniu paragrafu, ma
nome, visi sutiks — Lietuvoje 
rietenų, skaldymųsi ir nepa
kantumo pakanka ir be 
„importo iš kitur". Ypač pas
taruoju metu. Tik meskime 
akį į kasdien pasireiškiančius 
partijų persigrupavimus. nau
jų kūrimus ir vėl subyrėjimus 
negailint kaltinimų „nesavie
siems", kurie dar vakar buvo 
„savieji". 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš,-,Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA kepinys) • 

'T::,Nri7 
-v~ , Nebeateina į sodą nė tie, kurie kalbė-

Jdavbr lietuvis numazgoja tėvui kojas, prieš guldyda
mas^ į karstą. Ga%ūt juos pačius jau paguldė į kars
tą, ^imazgoju tėvui kojas kiekvieną vakarą. Tėvas la
bai senas ir kiekvieną naktį gali numirti. Su mano mo-

' ;,fi^-buvo'susižadėjęs jb Sūnus, jis' turėjo būti mano 
jseneįis, tačiau motina pagimdė mane jam, kai Endrie-
jus žuvo. Noriu, kad tėvo, kai numirs, kojos būtų 
švarios. .-
' 'Prisiminiau dar ir tuos senius, kurie, atėję į sodą 
samprotaudavo:, jeigu žmogus neturi sodo, neturi ir 

' Tnaftių. Benamiai į sodą neina, nenori būti matomi. 
'Lenda į girią, pasislepia tankmėj, ten jie laisvi. „Lie
tuva* girios tankmė". Jie gyvena šiuo adresu. Uraga
nas išpūtė juos iš girios, jų buvo tiek daug, kad. bėg

ėdami nuo pražūties, jie užtvindo kelius ir kelelius. Jie 
rnetttpo nėi į Santarvės rūmus, nei į vagonus, kurie 
. ptoyėjo ant bėgių Aklojoj Žarnoj. A! Kalba, kad daug 

perbėgėlių išdundėjo per sieną 4 kitas šalis. Išdundėjo. 
Tačiau ne tie, kurie neturi namų. Benamiai, uraganui 

k praūžus, grįžo į girią, į tą, kuri liko stačia stovėti. 
Visa tai reikia užmiršti. Ir T, ir PT, ir S.B. Ir „Ložę" 

kopose, ir „Palmę" Sibire". Reikia užmiršti ir Nebružą. 
ir Nėgrvea. Man neberūpi Pilypas Dvarvs. man nebe

rūpi finansavimo linija „King". Aš keičiu paslapties, 
kurios išsaugojimo garantu tapau, turinį. Privalau 
užmiršti viską, kas iki šiol atsitiko, kad jie pradėtų su 
manimi derėtis. Turiu būti nebe žmogus, o ugnis, kuri. 
vos tik užgimusi, praryja ir tėvą, ir motiną, ir jų atmi
nimą. 

Ir jų atminimą, tai svarbiausia. 
Sėdėjau sode. Ledijo. 

DEŠIMTAS SKYRIUS 

Teresė Kerpienė, Apsiausta balta mantija, kar
tu su Barute, Žemyna ir Christe Christiansen 
sėdi po baldakimu, vestuves kelia šėtonas, su
tuokia Dievas. 

Niekada nebuvau taip iškilmingai pagerbta. Sėdėjau 
tarp baldakimo keturių paauksuotų kolonų, Barute ir 
aš, šalia Barutės — Žemyna, šalia manęs —„Christe 
Christiansen. Mūsų pečiai buvo apsiausti baltomis 
mantijomis, tik juosta ant mano krūtinės buvo raudo
na, kad žmonės pažintų, jog Karaliaus Kerpės senele 
esu aš. Į kairę nuo baldakimo sėdėjo klaupkose jau
navedžių patronai: Povilas Pdotas, L&ys Tvirbutas ir 
Gerdas Heglundas. J dešio* — patronos: Audrone 
Martova — Pilotienė, Halina Krasnova — Tvirbutiene. 
Helėnė Rėkė — Heglund ir patrone** Birenė Kiela-
saitė — Martova, surukusi senė, spalvingai nupudruo
tu veidu. Nė viena patroną nebuvo gryna nelietuve. 
Audronę pagimdė į Sibirą ištremta Birutė Kielaite. 
ten ji tapo ir Birenę Kielasaite, ir Martova. Halinos 
mama buvo eksaricivvskuDO Vilhelmo — Gracijaus 

Urbšio — dukterėčia Fridriką Urbšytė, ištekėjusi už 
Georgijaus Krasnovo. KGB likvidavo ir Bančinio lobio 
paslaptimi susidomėjusį savo karininką, ir jo žmoną. 
Šešerių metų Halina liko visiškai našlaitė. Lietuviškos 
kilmės nenori slėpti ir Helėnė Heglund, vokiečių pra
monės ir finansų magnato Heinricho Rekės duktė. 
Heinrichą pagimdė Salvija Liudvika Milkeraitė, ku
rios gyslomis tekėjo ir žydų, ir lietuvių, ir vokiečių 
kraujo. 

Ką dabar reiškė, koks kieno kraujas! Aš sėdėjau 
Šalia Christės Christiansen! Daugel metų maniau, kad 
Christė Christiansen yra tik Mato Butkaus pramanas, 
lhisvės ilgesio sukurta vizija. Knygos „Christė Chris
tiansen" rankraštis gulėjo geležinėj dėžėj, įgrūstoj į 
kerte mano buto mažiausiame kambarėlyje. Kornelija 
Mrazina apmokėjo beveik visų Mato Butkaus kūrinių 
leidybą. „Christės Christiansen" rankraščio neėmė. 
„Nomenklatūra nekritikuojama, o kliedesių žmones 
prisikliedi patys". Mrazina, keturiasdešimt metų dir
busi KGB, nežinojo, kas yra Christė Christiansen. 
Butkus žinojo. Į archyvus Butkaus neįleisdavo. Tei
sybės Butkus ieškodavo žmonių atminty. Prieš jo akis 
atsiverdavo paslaptys, apie kurias ničnieko nežino
davo ne tik mrazinai, bėt ir jų „aukštieji tėvai". 

Hitleris ir Stalinas kariavo. Šešėlinis Europos im
peratorius Leopoldas Bezobralovas, jo svainiai Frydri
chas Vilhelmas Ketleris, Teobaldas Lisola. Borisas Bo-
risovicius Baidalovas ir pusbrolis Viktoras Mendelso
nas kūrė „valstybę be sienų". Baltijos uostai buvo 
juodosios skylės" jų prekėms. Karaliaučiuj juodąją 
skyle" valė Nilas Kuzmičius Kutuza, kai kurie jo vai
kai tapo Kutuzovais, Klaipėdoj — Abraomas Bornfma-

nas, Rytoj — Viktoras Mendelsonas. Leningrade — 
Ivanas Sjestovojus ir jo žmona Anunciata Sicilijiete. 
Mirė girios etmonas Kunigaikštis Jonušas. Jo pasku
tine valia neliečiamuoju paskirtą Antaną Butkų. Mato 
tėvą, užmušė Fridas Breigelis. Dvi savaites neliečia
muoju buvo Oskaras Valančiūnas — klaikiai gere, var
gu, ar atsimena, kuo buvęs. Kunigaikštienės Marijos, 
Frido Breigelio ir Oskaro Valančiūno gauja, išbėgda
ma į Vokietiją, neliečiamuoju paliko Kostą Slanių. Ir 
Slanius baisingai gėrė. Kartą jam pasivaideno, kad 
komisaras Baidalovas naktį iš Eiguvos į Klaipėdą iš
vežė Bančinio lobį. Kostas Slanius ankstyvą rytą gir
tas įsiveržė į Abraomo Bornfmano vilą Klaipėdoj. Tar
nas Pilypas Dvarys nepajėgęs įsibrovėlio sutramdyti, 
Slanių nušovė. Bornfmanai, išsigandę skandalo, pri
glaudė Slaniaus našlę ir sūnelį Benediktą. Gabrielė 
Slanienė ir Pilypas Dvarys, jos vyro žudikas, tarnau
dami vienam šeimininkui, susilaukė sūnaus Pauliaus 
ir susituokė. Irina Baidalova, Boriso sesuo, ištekėjusi 
už Godunovo ir budėjusi prie juodųjų klavišų" Mask
voj, Abraomui Bornfmanui pranešė: „Kruglovas rapor
tavo Berijai, kad žydai, gyvenantys uostuose", yra 
kenkėjai. Įsikišo Suslovas, dar nežinia, ar mums ge
riau, kad įsikišo". Bronfmanai tėvai ir sūnūs — Mor-
dechas bei Lindonas — iškūrė į Vakarus per Kara
liaučių. Mažylę Benitą Dvariai nuvežė į Rygą. Iš Ry
gos į Vakarus bėgo Viktoras Mendelsonas. Jo turtą 
sukrovė į du laivo triumus. Dvariai, Mendelsonų 
įbauginti, kad už tarnybą žydams Berija juos nupils, 
taip pat įlipo į laivą. Tuo laivu iš Rygos į Kopenhagą 
plaukė ir Lada Marija Tvirbutaitė. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
JIE SAVO PASIEKIMAIS 

GARSINA LIETUVĄ 
Dažnai Lietuvos, bei mūsų 

spaudoje skaitome aprašy
mus, kad už laimėjimus sporto 
ar kitose tarptautinėse var
žybose lietuviai laimi aukso ir 
kitokius medalius. Džiaugia
mės ir didžiuojamės jų lai
mėjimais, nes tais siekimais 
jie garsina Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Sugrįžę į namus, jie su
tinkami su gėlėmis. Preziden
tas Valdas Adamkus juos ap
dovanoja ordinais, medaliais, 
premijomis. Tai gera ir gražu. 

Visi gerai žinome, kad ne
mažai ir kitų — daktarų, in
žinierių, visuomenininkų, ku
rie jų darbais ir profesiniais 
pasiekimais, pasisakydami 
esą lietuvių kilmės, nemažiau 
prisideda prie Lietuvos ir lie
tuvių vardo kėlimo, tik kaž
kodėl rečiau apie juos rašoma. 

Negausiame Detroito lietu
vių telkinyje, vietos spaudoje 
dažnai skaitome apie dr. Vai-
nutį Vaitkevičių, žinomą J)r. 
V. „vardu, specialistą, iškilusį 
kovoje su vėžio liga. Gruodžio 
12-tos „Detroit News and Free 
Press", sekmadienio laidos 
pirmame puslapyje didelėmis 
raidėmis užrašas: „New can-
cer treatment, cuts pain, aids 
recovery". Toliau — „Radia-
tion therapy improves" ir nuo
trauka, kurioje dr. Kastytis 
Karvelis ir dr. Milan Pantelic 
Henry Ford ligoninėje, De
troite, daro eksperimentinę 
operaciją, naudodami balioną, 
pripildytą skystos radijacijos, 
kovoje su smegenų vėžiu. To
liau rašoma, kad pažanga pa
daryta Fordo ir Beaumont li
goninėse, daug prisidės kovoje 
su vėžiu ir lems milijonų li
kimą. Dažnai Detroito spau
doje minima ir Rossetti Asso
ciates architektūros bendrovė, 
kurioje architektas Algiman
tas Bublys, vadovauja pro
jektų skyriui ir jo kūriniai yra 
susilaukę aukštų įvertinimų. 
Juos galime matyti Detroite. 
Grand Rapids, Kalamazoo ir 
kitur. Tenka pastebėti, čia pa
minėti asmenys, yra žinomi, 
lietuviai. Savo profesijose 
aukštai iškilę. Amerikiečiai 
apie juos labai gražiai atsilie
pia. Detroite gyvendamas 
žurnalistas Alfonsas Nakas 
dažnai parašydavo apie iš
kilesnius šio telkinio asmenis. 
bet mes, čia likusieji, pa
mirštame pasidžiaugti jų pa
siekimais ir informuoti kitus. 

Šį kartą mūsų skaitytojus 
plačiau supažindinsiu su ar
chitektu Algimantu Bublių. 

Arch. Algimantas Bublys 
1941 m. gimė Tauragėje. Su 
tėveliais, Vladu ir Stase Bub
liais 1944 m. pasitraukė į va
karus. Vokietijoje gyveno an
glų zonoje. 1949 m. atvyko į 
Ameriką, Detroitą. 1965 m. 
baigė University of Detroit 

architektūrą. 1965-1967 m. 
tarnavo JAV kariuomenės in
žinerijos korpuse, Korėjoje ir 
Okinavoje. 

1968 m. pradėjo architekto 
profesinę karjerą, žinomoje 
Gunnar ir Associates firmoje, 
Birmingham, Michigan. Čia jo 
kūriniai: Federal Reserve 
Bank of Minneapolis; IBM 
Computer Facility Sterling 
Forest, NY; Instructional Fa
cility State University of New 
York. Purchase, NY. Tie jų 
projektai susilaukė aukštų 
tarptautinių ir vietinių įver
tinimų. 

1972 m. jis įsijungė į O'Dell, 
Hevvlett ir Luchenbach, pro
jektų inžinierium ir čia pa
minėtini jo kūriniai: Fiat Rock 
Municipal Building, Fiat Rock 
ML; Pontiac Silverdome, De
troito „Lions" futbolo koman
dos namai, didžiausias pasta
tas pasaulyje, kurio struktūra 
(stogas) išlaikoma oro spaudi
mu. 

Nuo 1973 m. iki 1980, kartu 
su savo klasės draugu Frede-
rick Bidigare, darbavosi Bidi-
gare / Bublys Architects, pri
vačioje praktikoje, Michigan e, 
projektuodami komercinius ir 
rezidencinius pastatus. 

1980 metais jis įsijungė į 
Rossetti Associates Architects 
and Planners, didžiulę bendro
vę su įstaigomis Detroite, Dal
ias ir Los Angeles. Ši firma 
žinoma, kaip korporacijų įstai
gų, mokslo institucijų, ligoni
nių, sporto stadionų ir meno 
salių projektų statybos sri
tyse. Arch. A. Bublys šiuo 
metu joje yra Projektų direk
torius. 

Paminėtini šios bendrovės 
projektai, kurių kūrime jis at
liko pagrindinį vaidmenį: EDS 
Estern Reagional Center, 
Camp Hill PA.; VViltern Cen
ter, Los Angeles, CA.; Ford 
Motor Land Corporation, Fair-
lane Office Center, Dearborn, 
ML; The Centrum, Dalias^ 
TX.; Bourroughs World Head-
ąuarters, Detroit, ML; Liberty' 
Office Center, Troy, ML; The 
Palace, Auburn Hills, ML; The 
Paramount Flagship, Los An
geles, CA.; USTA National 
Tennis Center, Flushing Mea-
dovvs, NY; The New Pine Knob 
Music Theater, Independence 
TWP, ML: 12,000 sietų Van 
Andel Arena, Grand Rapids. 
MI... Naujas Detroit „Lions" 
stadionas, Detroite, MI, stato
mas ir kainuosiąs per 500 
mln. dol. Campuware korpora
cijos centras, Detroit, MI.,bus 
pradėtas statyti 2000 metų 
pavasarį ir kainuosiąs per 800 
mln. dol. Paskutinis jau stato
mas jo kūrinys — VVestern 
Michigan inžinerijos fakulteto 
naujas „campus" Kalamazoo, 
ML, kainuosiąs per 500 mln. 

Jauna Maleiskų Seimą Kalėdų rytą Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemonte. Nuotr. Indrės Tųūnėl ienės 

dol. Neseniai užbaigta statyti 
Estern University arena, Ip-
salantti, ML, ir pernai už
baigta statyti Orchestra Pa
lace. Detroit, ML, tai pirmas 
naujas pastatas po trisdešimt 
metų ant Woodward, Detroito 
pagrindinės gatvės. 

Architektas Algimantas Bu
blys yra gavęs daugiau kaip 
penkiasdešimt pažymėjimų už 
kūrinius. Aukso medalį Ame
rikos Architektų sąjungos. 
Kad ir paskutinį, Detroito Ar
chitektų sąjungos aukso me
dalį, kuris yra teikiamas, už 
projektų kokybę, tai už Wes-
tern Michigan universiteto 
inžinerijos fakulteto „campus". 

Jis savo patarimais talkina 
ir Lietuvos architektams spor
to salių ir stadionų projekta
vime. Bendradarbiauja su lie-
tuvoje žymiu architektu Eu
genijų M. Miliūnu. 

1986 metais išrinktas į Ame
rikos Architektų kolegiją. Yra 
prezidentas University of De
troit Mercy School of Architec-
ture Alumni Advisory Council. 
Jis nuo 1992 metų yra Lie
tuvos Architektų sąjungos 
narys. 

Nors apsikrovęs darbais, 
prašomas, neatsisako ir savo 
patarimais talkina Dainavos 
jaunimo stovyklai ir Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijai. 
Užaugęs ateitininkiškoje šei
moje. Vedęs Birutę Baltru
šaitytę, aktyvią Ateitininkų 
federacijoje, buvusi pirmi
ninkė. Užauginęs dvi dukras. 
Milda, dabar gyvenanti New 
Yorke, studijuoja Fashion In
stitute. Lina gyvena su 
tėveliais ir pirmus metus lan
ko gimnaziją. Jį su žmona, 
dukra ir mamyte, beveik kas 
sekmadienį matome mūsų 
šventovėje. 

Kaip pradžioje minėjau, jis 
visur pasisako esąs lietuvių 
kilmės. Savo darbais — kūri
niais, yra aukštai iškilęs ame
rikiečių tarpe. Jų už tai ver
tinamas ir man rodos nema
žiau garsina Lietuvos ir lietu
vių vardą. Arch. Bublys yra 
kuklaus būdo, pats nesigarsi-
na, jo darbai kalba už jį. 
Mums, detroitiečiams džiugu 
turėti tokį gabų tautietį. 

Jonas Urbonas 

Architektą* Algimantas Bublys 

REMIA KYBARTŲ GIMNAZIJOS 
MOKINIUS 

Švenčių metu dėmesys la- (dabar gyvenantis Marijam-
biau krypsta \ tėvynę Lietuvą: polėje), į „Seklyčios" patalpose 
ten gyvenančius mūsų tau- surengtą susitikimą su svečiu 
tiečius, ypač jaunimą, kuris gana daug tautiečių suėjo, 
turės pakeisti amžinybėn iš- E. Šulait is 
keliaujančiuosius. Dabar, kuo
met gyveninio sąlygos ten 
blogėja, tas mūsų dėmesys 
turi stiprėti. 

Čia norisi supažindinti su 
viena čikagiete, kuri jau 8 me
tus remia Kybartų Kristijono 
Donelaičio vid. mokyklos pasi
žymėjusius mokinius. Tai bu
vusi kybartietė, tada Kybartų 
Valstybinės gimnazijos lanky
toja, Elena Rovinskaitė-Rožė-
nienė. Ji yra sudariusi grupę 
žmonių, daugiausia buvusių 
kybartiečių, korių dėka kas 
metai gali pradžiuginti jau
nuosius Kybartų mokinius. 

Kaip galima matyti iš šios 
mokyklos mokytojų ir mokinių 
atsiųstų laiškų, šios piniginės 
premijos paskatina jaunuosius 
dar stipriau kibti į mokslą. 
„Tai mūsų žiedai, kuriais mes 
didžiuojamės", — taip apdova
notuosius apibūdino šios mo
kyklos direktorė Audronė Ža
kienė. O tokių pažangiųjų vis 
daugėja, nes kas gi nenorėtų 
gauti premiją, ypač tokiu lai
ku, kuomet ir vienas litas yra 
brangus? 

E. Rožėnienės adresu į Či
kaga iš Kybartų plaukia pa
dėkos laiškai bei apdovanotojų 
nuotraukos, 
kytojas Jeronimas Šalčiūnas 

SVEIKINAME IRENĄ VEBRIENĘ 
Gimimo Dienos proga, 2000 m. sausio 9 d. sulaukusią 

garbingo amžiaus ir peržengusią į antrąjį tūkstantmetį. 
Mūsų mylimai Mamytei, Senelei ir Prosenelei 

širdingai linkime gražios ateities: tegul gyvenimas būna 
džiaugsmingas, gražus, o sveikata gera! 

Dukra Romaną, žentas Allan, anūkė Rita 
Masini ir anūkas Gregori su šeimomis. 

^ 

Auga jaunoji skautiška šeima. ,.Aušros Vartu7„Kernaves" tunto Juozės Augustaitytės-Vaičiūnienės vardo vyr. 
skaučių būrelio narės džiaugiasi mažaisiais šeimos nariais. Iš k.: sėdi — Vida Brazaitytė, Lidija Stroputė-
Polikaitienė su Dainute ir Kovu, Julija Valaitytė-Deuschle su Jonuku ir Ilona Vaičiulytė-Didžbalienė. Stovi — 
Nida Bichnevičiūtė, Rima Stroputė, Ramunė Gaižutytė-Papartienė, Renata Ramanauskaitė-Borucki. Trūksta 
Aušros Jasaitytės-Petry, Ramonos Steponavičiūtės ir Rimos Zigaitytės. 

SVEIKINAME MOKYT. VIOLETĄ PAKALNIŠKIENE 
Žinome, metus seniai skaičiuojate rugsėjais, savo širdies 

šilumą, žinias dalinate vaikams. Sveikiname įkūrusią jauniau
sią lietuvių kalbos mokymo instituciją. Dėkojame, kad 
šiandien, toli nuo Lietuvos, mokote mūsų. vaikus lietuvių kal
bos, skiepijate meilę tėvų žemei, papročiams ir tradicijoms. 

Linkime Jums Dievo palaimos ir nepaprastai laimingų 2000-
jų metų. Nepavarkite ir toliau būkite žinių, šviesos, tiesos ir ge
rumo spinduliu mūsų vaikams! . , „ . 

H. Petronis 

Pastaba. Dėl švenčių su
trumpėjus darbo savaičių die
nų skaičiui ir kitų nenuma
tytų priežasčių šis sveikini
mas mokyt. Violetai Pakal
niškienei nebuvo išspausdin
tas prieš Kalėdas. Redakcija 
nuoširdžiai atsiprašo. 

Labiau pasižymėję Kybartų Kr. Donelaičio vardo vid. mokyklos mokiniai, 
nos Rotėnienes pinigines dovanos. 

kuriems buvo įteiktos čikagietės Ele-

Elena Rozėnienė. 

Dar reikia pažymėti, kad ge
radarė E. Rozėnienė labai ne
norėjo, jog jos pavardė būtų 
minima. „Aš visa tai darau ne 
dėl garbės ar reklamos", — 
teigė didelę širdį turinti mote
ris. Tačiau čia pasielgėme 
prieš jos valią r turbūt dide
lio nusikaltimo nepadarėme. 
Priešingai, gal ;ai išeis į nau
dą, nes prie jos pastangų gal 
prisidės daugiau kybartiečių 
(ir ne vien tik jie). 

Norintieji paremti pasižy
mėjusius Kybartų mokslei
vius, savo aukas turėtų siųsti 
E. Rožėnienei, 2946 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago, IL. 
60629. Padarykime taip, kad 
ši parama Kybartų jaunimui 
labiau sustiprėtų! O buvusių 
kybartiečių Amerikoje juk ne
mažai gyvena. 

Kuomet praėjusi*, vasarą 
Čikagoje viešėjo Kybartų gim
nazijos mokinys, o vėliau mo- Mokytoja Violeta Pakalniškienė su savo mokiniais ir svečiais prie Kalėdų eglutės. 

* i 



ORDINAS PRELATUI 
PRUNSKIUI 

Saulėtą, bet šaltą gruodžio 
21 popietę, kada gamta jau 
buvo pasipuošusi plona ir bal
ta sniego skraiste, o žmonės 
puošė savo namus ir širdis 
Kristaus Gimimo šventei, Ka
lėdoms, rinkomės į Šiltus ir 
jaukius Ateitininkų namus 
pabūti su šių namų ilgamečiu 
gyventoju dr. prelatu Juozu 
Prunskiu. Rinkomės kviesti 
prelato sesers dr. Onos Ga-
rūnienės, kartu su šeima ir ar
timaisiais švęsti jo 92-rąjį 
gimtadieni ir Lietuvos Respu
blikos prezidento Valdo Adam
kaus dekretu jo apdovanojimą 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino trečiojo laipsnio or-

-dinu. 
Susėdus svečiams, dr. Ga

rūnienė pradėjo šią nepa
prastą šventę, pakviesdama 
kun. Algirdą Palioką, SJ, Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos kapelioną, invokacijai 
ir dr. Petrą Kisielių vadovauti 

.popietei. Dr. Kisielius pristatė 
Lietuvos Respublikos genera

linį konsulą Giedrių Apuoką, 
.pakviesdamas įteikti prelatui 
. skirtą žymenį. 

Dr. P. Kisielius pabėrė 
pluoštą labai įdomių soleni-
zanto biografinių bruožų ir 

.kalbėjo apie jo didelį įnašą į 
-Lietuvos ir išeivijos religinį, 
kultūrinį bei tautinį gyve
nimą. Kartojant dr. Kisieliaus 
žodžius, preL Juozas Prunskis 
yra vienas mūsų didžiųjų as
menybių išeivijoje ir visoje 
mūsų tautoje. Jo asmenybės 
portretas sudėtingas ir iš
skirtinas. Gimė ir augo Žvil-
bučiuose, Utenos apskrityje. 
Būdamas 17 m. baigė Ro
kiškio gimnaziją ir tais pačiais 
metais įstojo į" Kauno kunigų 
seminariją. Šalia mokslo semi
narijoje, jis aktyvus absti
nentų 4t visuomenininkų or
ganizacijose bei kituose sam
būriuose. 1932 m., būdamas 
24 metų amžiaus, Juozas 
Prunskis baigė Vytauto Di
džiojo . universitete teologijos 
studijas, bažnyt nių teisių li-
censiatu. Tais pačiais metais 
buvo įšventintas kunigu ir 
paskirtas Kupiškio bažnyčios 
vikaru bei Kupiškio vidurinio
sios mokyklos kapelionu. Nuo 
1936 iki 1939 m. buvo „XX 
Amžiaus" vyriausiuoju redak
toriumi. Jo redakcinį kolek
tyvą sudarė jauni, mokslo dok
toratais pasipuošę, universi
tetų profesoriai — dr. Antanas 
Maceina, dr. prof. Zenonas 
Ivinskis, prof. Juozas Brazai
tis, dr. prof. Pranas Dielinin-
kaitis, dr. Jonas Grinius, kun. 
Stasys Yla ir žurnalistas Juli
jonas Butėnas. Tuo laiku „XX 
Amžius" buvo pats stipriau
sias Lietuvos dienraštis, kurio 
tiražas siekė 40,000. Šis re
dakcinis kolektyvas, vadovau
jamas energingo kun. Juozo 
Prunskio, buvo anuo metu 
ateitininkų elitas, ateitininkų 
organizacijos išaugintas. 1939 
m. kun. Juozas Prunskis tam

pa Katalikų veikimo centro 
spaudos biuro' direktoriumi. 
Tačiau tik po metų, liepos 
mėnesį, jis slapta apleidžia 
rusų okupuotą Lietuvą, vos 
ištrukdamas iš NKVD nagų, ir 
atsiduria Amerikoje. Čia jis 
darbuojasi Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje, Čikagoje, dalyvau
ja lietuviškoje katalikiškoje 
veikloje ir 1945 m. už dizerta-
cįją „Comparative Law Ecle-
siastical and Civil in Lithua-
nia", Katalikų universitetas, 
Washington, D.C., suteikia 
jam Bažnytinių teisių daktaro 
laipsnį. Nuo 1953 metų dr. 
kun. Juozas Prunskis yra, 
„Lietuvių Enciklopedijos" žur
nalistikos skyriaus redakto
rius. 

Dr. kun. Juozas Prunskis 
reiškiasi spaudoje nuo 1929 
metų. j a Amžius", „Rytas", 
darbininkas", „Židinys", »Tie-
sos kelias", „Panevėžio bal
sas", „Skautų aidas" ir kiti 
laikraščiai bei žurnalai spaus
dino jo aktualius straipsnius. 
Jis rašė visoje lietuvių perio
dinėje spaudoje, paskelbda
mas per 10,000 straipsnių. 
Yra parašęs ar redagavęs bent 
keliasdešimt didesnės ir ma
žesnės apimties knygų, knyge
lių, brošiūrų religinėmis, di
daktinėmis, filosofinėmis, is
torinėmis bei tautinėmis te
momis. Nuo 1948 iki 1972 m. 
dr. Juozas Prunskis dirbo kaip 
„Draugo" redaktorius. Daug jo 
laiškų svarbiais Lietuvai klau
simais spausdinta didžiuo
siuose Amerikos laikraščiuose. 
Būdamas „Draugo" redakto
riumi, dalyvauja visuose lietu
vių kultūriniuose renginiuose, 
juos aprašydamas dar tą patį 
vakarą, kad galima būtų 
spausdinti rytojaus laidoje. 
Nuo 1955 m. kun. dr. Juozo 
Prunskio pamokslai buvo 
transliuojami į okupuotą Lie
tuvą. 

Šalia savo didžiulio kul
tūrinio darbo, jis yra žymus ir 
dosnus įvairių kultūrinių dar
bų finansinis rėmėjas. Kasmet 
skiria daug premijų. Ypač re
mia jaunimo veiklą ir jos pasi
reiškimus. Nuo 1972 iki 1982 
m. jis paskyrė 34 premijas, 
maždaug po 1,000 dol. už bele
tristiką, žurnalizmą, mokslo 
veikalus, literatūrą, religinę 
bei visuomeninę veiklą. 

Kaip matome, sakė dr. P. 
Kisielius, dr. Juozas Prunskis 
yra didelių talentų ir didelio 
išsilavinimo žmogus. Jam bū
dingi charakterio bruožai; tau
piai naudoja savo laiką, socia
lus, daug pažinčių, daug prie-
telių. Jis visuomet linksmas, 
jaunos ir giedrios išvaizdos. 
Turbūt niekas nematė jo supy
kusio. Gal todėl jo veide nei 
raukšlių nėra. 1987 m. po
piežius Jonas Paulius II 
pakėlė dr. kunigą Juozą 
Prunskį į prelatus. Tačiau jam 
ne garbė rūpi; jis kukliai ir 
darbščiai siekia savo tikslų. 
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Su prel. Juozu Prunskiu -•- artimieji jo pagerbimo proga. Iš kai-es Ona Garūnienė, dr. Antanas Razma ir dr AI-
ginas Garūnas. 

Po tokio gražaus svečio api
būdinimo, dr. Ona Garūnienė 
vaišino susirinkusius, o vaišių 
metu dr. Petras Kisielius dar 
perskaitė pluoštą sveikini
mų. Suminėti sveikinimai dr. 
Adolfo ir Jadvygos Damušių; 
Aldonos Žemaitytės, „Dieno
vidžio" redaktorės; dr. Kazio 
Ambrozaičio; Vydūno fondo ta
rybos pirmininko filisterio Vy
tauto Mikūno ir kitų. 

Po pietų prelatas Ignas Ur
bonas pavedžiojo svečius prisi
minimų keliais. 1930 m. jis su
sitiko su Juozu Prunskiu ku
nigų seminarijoje, Kaune. At
simena prel. Urbonas, kaip 
jaunas seminaristas J. Pruns
kis, susidėjęs su kitu to laiko 
seminaristu Alfa Sušinsku, 
parašė knygą „Maskva be 
kaukės". Šioje knygoje išsaky
tos mintys lydėjo prelatą 
Prunskį per visą jo gyvenimą. 
Gal trečdalis visų jo knygų yra 
apie Lietuvos okupaciją. „Kad 
Lietuva Tave pagerbė ir ap
dovanojo žymeniu yra natū
ralu, nes Lietuva myli jai nu-
sipelnusį savo sūnų", baigė 
prel. J. Urbonas. 

Kun. Viktoras Rimšelis, 
MCI, „Draugo" moderatorius, 
sutiko prelatą dr. Juozą 
Prunskį 1960 metais. Nuo 
tada jie abu dirbo „Drauge". 
Jis prisiminė, kad bendro dar
bo metu įsisteigė „Draugo" 
priedas. Kun. Rimšelis savo 
prisiminimus baigė linksma 
gaida, „kad prelatas Prunskis 
dar ilgai gyventų ir Draugui' 
daug pinigų duotų". 

Dr. Antanas Razma kalbėjo 

Lietuvių fondo vadovybės var
du. Jis mato prelatą Juozą 
Prunskį kaip ypatingą asme
nybę — kunigą, bažnytinių 
teisių daktarą, žurnalistą. 
rašytoją, įvairių kultūriniu 
reiškinių mecenatą, filantro-
pistą. Besirūpindamas įvairių 
lietuviškų ir krikščioniškų or
ganizacijų ateitimi, prelatas 
yra įsteigęs net devynis fon
dus Lietuvių fondo ribose. Šie 
fondai yra: „Darbininko" pre-
mijoms, Ateitininkų jaunimui, 
krikščionybės idealams ugdy
ti, Lietuvių skautų sąjungai, 
Lietuvos dukterims, Pal. Jur
gio Matulaičio misijai, Pasau
lio lietuvių centrui, fondas 
premijoms ir fondas Švietimo 
tarybai. Šių visų fondų suma 
siekia per 222,000 dol. Dr. 
Razma dėkojo prelatui už fi
nansinę paramą minėtiems 
tikslams ir už pasitikėjimą 
Lietuvių fondu, prelato nuro
dymus vykdant. 

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinio skyriaus vedėja, 
pažino prel. Prunskį iš jo geru 
ir turiningų pamokslų. Sociali
nių reikalų tarybos vardu 
dėkojo prelatui už tris jo 
įsteigtus fondus po jos vado
vaujamos tarybos skėčiu. Šie 
fondai yra: 10,000 dol. fondas 
Našlaičių globos komitete, ku
ris rūpinasi Lietuvos našlai
čiais. 15,000 dol. fondas Sibiro 
tremtinių vaikų stipendijoms. 
kad jie mokytųs; Lietuvoje, 
10,000 dol. fondas vyresnio 
amžiaus asmeniu-, kuris iš
skirtinai reiškiasi krikščior.iš-

Vida MaleiAkienė prisega prel. J Prunckiui gėla. Nuotr. J O M MatoiikM 
Sukaktuvininko sutikimas Ateitininkų namuose Su juo ' K • rėje) LR kon
sulas Giedrius Apuokas ir dr. Petras Kisielius Nuotr J V ">*kos 

kų ir lietuvybės idealų ugdy
mo darbuose. 

Juozas Polikaitis, buvęs 
Ateitininkų federacijos vadas, 
dėkojo prelatui ateitininkų 
vardu už nuolatinę paramą 
ateitininkiškam jaunimui ir 
ateitininkų veiklai. „Prelatas 
dr. Juozas Prunskis yra di
džiausias Dainavos stovyklos 
mecenatas, Lietuvos ateiti
ninkų ir Ateitininkų rūmų 
Kaune rėmėjas", sakė J. Poli
kaitis. 

Ateitininkų namų valdybos 
pirmininkas Alfonsas Par-
gauskas dėkojo prelatui Prun-
skiui už didelę paramą Ateiti
ninkų namams ir už progą, 
kad ši popietė vyko jaukiame 
Ateitininkų namų prieglob
styje, kur jis buvo ilgametis 
gyventojas. 

Bronius Juodelis, Draugo 
fondo vedėjas, dėkojo prelatui 
37.5 tūkstančius dol., skirtus 
Draugo fondui. 

Kaip ir visuose fonduose, as
menys ir darbai yra remiami 
iš fonduose užauginamų nuo
šimčių. Kalbant apie minėtus 
fondus, trūktų vietos ir laiko 
suminėti visus asmenis ir dar
bus, kuriems fondų nešami 
nuošimčiai jau buvo skirti. 

Pagaliau prabilo fr pats pre
latas dr. Juozas Prunskis, 
dėkodamas prezidentui Valdui 
Adamkui ir Lietuvos Respubli
kos generaliniam konsului 
Giedriui Apuokui už jo apdo
vanojimą ir pagerbimą. Dė
kojo Viešpačiui už savo ilgą 
amžių su nostalgija prisimin
damas, kad iš 1932 m. vysk. 
Skvirecko įšventintų kunigų 
visi jau ilsisi anapus, tik jis 
vienas belikęs. Dėkojo visiems 
šioje jo šventėje dalyvavu
siems ir savo seseriai dr. Onai 
Garūnienei už šio jaukaus 
pobūvio suruošimą. 

Skirstėmės namo, pilni įvai
rių minčių apie šį Dievui, Lie
tuvai ir žmonėms nusipelnusį 
asmenį. Prisimenu, kai metų 
naštai spaudžiant jo pečius ir 
sulėtėjus žingsniams, prel. dr. 
Juozas Prunskis pasirinko 
Ateitininkų namus praleisti 
savo saulėleidžio dienas. Tai 
buvo prieš šešetą metų. Lai
kui bėgant ir išvargusiam 
kūnui reikalaujant daugiau 
priežiūros, neseniai prelatas 
persikėlė į Šventos Šeimos 
vilą, esančią Lemonte. Kaip 
gera, kad surandame progą ir 
laiką tokį garbingą asmenį pa
gerbti, su juo pabuvoti, jam 
ranką šiltai paspausti. Kaip 
gera viską jam pačiam 
išsakyti, turint jį savo tarpe. 

Aldona Kamantienė 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

LAIKAS PERŽIŪRĖTI FINANSUS 
Jau baigėsi 1999 metai ir 

tik prasideda 2000-ji. Dabar 
yra laikas peržiūrėti visus fi
nansinius dokumentus. Čia 
keletas pasiūlymų nuo ko pra
dėti ir ką daryti. 

1. Patikrinkite taip vadi
namą „flexible-spending" pla
ną savo darbovietėje, kur kai 
kurios darbovietės leidžia 
naudoti wpretax" dolerius ap
mokėti medicinines išlaidas ar 
išlaidas, susijusias su jūsų 
išlaikomais asmenimis. Dar
bovietėse, kur tas praktikuoja
ma, dirbantysis nusprendžia, 
kiek pinigų jis atidės (contri-
butes) į tą sąskaitą-planą, pa
siremdamas galimomis numa
tomomis metinėmis išlaido
mis. Juo daugiau pinigų dir
bantysis įdeda į tą sąskaitą, 
tuo mažesnė yra uždarbio ap
mokestinama suma. Bet rei
kia būti atsargiam ir gerai ap
skaičiuoti, kiek išleisite, nes 
jei neišleisite visos sumos, 
įdėtos į tą sąskaitą-planą, jūs 
tų likusių pinigų negausite at
gal. Jei šiais metais įdėjote 
per daug kitiems metams savo 
įdedamą sumą sumažinkite. 

2. Būkite atsargūs su vadi
nama „wash sale" taisykle. Su 
visais akcijų pakilimais ir 
nuosmukiais, kuriuos buvo 
galima pastebėti ypač paskuti
niu laiku, kai kurie investuo
tojai pasirenka parduoti savo 
akcijas (stocks) metų gale dėl 
mokesčių (for tax-loss purpo-
ses). Atminkite, kad IRS (In-
ternal Revenue Service) ne
leidžia nusirašyti nuostolių, 
parduodant vertybių popie
rius, jei vėl tuos pačius verty
bių popierius atpirksite per 30 
dienų. Bet jei palauksite 31 
dieną ar daugiau, jūs iš
vengsite „vvash sale" taisyklės. 

3. Turėkite popierius (ne 
kompiuterinius) dokumentus, 
kad galėtumėte išvengti Y2K 
netikėtumų, jei tokių bus. 

Nors ekspertai nelaukia jo
kių didesnių problemų, kei
čiantis datai į 2000, bet dau
gelis vartotojų yra šiek tiek 
susirūpinę dėl datos. Finansų 
ekspertai pataria turėti visų 
finansinių dokumentų kopijas, 
pvz., kaip pranešimus iš ban
ko, 401(K) pranešimus, namų 
paskolų ir automobilių mo
kėjimų dokumentus, kredito 
kortelių sąskaitas ir apdrau-
dos dokumentus. Kai kurie ek
spertai pataria turėti minėtus 
dokumentus, pradedant 1999 
m. rugsėjo 30, iki metų pabai
gos. Taip jūs turėsite įrody
mus, kuriuos, reikalui esant, 
galėsite parodyti bankui ar 
kuriam nors kreditoriui. 

4. Peržiūrėkite — patikrin
kite savo „beneficiaries" — pa
veldėtojus. Ar jūsų buvusi 
žmona / vyras (išsiskyrimo at
veju) vis dar yra prirašyta / as 
jūsų pensijos plane kaip jūsų 
paveldėtojas/a? Dabar tinka
mas laikas peržiūrėti pavel
dėtojų sąrašą. Kartais pasitai

ko ir taip, kad prieš eilę metų, 
sudarant kokį dokumentą, 
jūsų užrašytas paveldėtojas 
jau yra seniai miręs. O gal jūs 
paveldėtojų visai nesate su
minėję? Geriau pasitikrinkite 
dabar ir nuspręskite pats, 
negu valdžia nuspręs, kam 
turi atitekti jūsų pinigai, pvz., 
jūsų gyvybės apdraudos, 401 
(k), ar kiti panašūs planai, 
jūsų „variable annuity" ir as
meniškos pensijos. 

5. Patikrinkite ir savo pensi
jos planų (DJtA) paskirstymą 
(disbribution), kada ir kiek 
reikia pradėti pinigų iš ten 
išimti. Jei jums sueina 70 1/2, 
įstatymas reikalauja, kad jūs 
pradėtumėte išsiimti pinigus 
iš ERA ir panašių planų. Tai 
turite padaryti prieš metų* pa
baigą, net ir tuo atveju, jei 
jums tų pinigų nereikia. Jūs 
turite minimalią nustatytą 
sumą iš IRA ir ją galite per
kelti j kitą savo banko są
skaitą, taupymo ar pan. Jei to 
nepadarysite, būsite nubausti 
50% pabauda. Pvz., jei turite 
200,000 dol. IRA sąskaitoje, 
jums reikia išimti 1/16 tos su
mos, t.y. 12,500 dolerių. O jei 
to nedarysite, jums tektų 
užmokėti 6,250 dolerių pa-
baudą-mokesčius. Už tai labai 
svarbu tai patikrinti. 

6. Sureguliuokite savo „mu-
tual fund" pardavimus. Jei 
planuojate pirkti „mutual 
fund" metų gale, darykite tai 
po to, kai dividentai yra jau 
užmokėti. Jei pirktumėte „imi-
tual fund" prieš dividentų pa
skirstymo datą, jūs gausite at
gal dalį pinigų, kuriuos ką tik 
investavote ir dar reikės už 
juos užmokėti mokesčius. 

7. Papildykite kiek galima 
savo 401(k) pensijos planą. 
Padidinkite savo mokėjimus, 
jei dar nemokate didžiausios 
sumos. Taip pataria ekspertai. 
Dauguma bendrovių leidžia 
tai padaryti įvairiais metų lai
kotarpiais. Patikrinkite pa
skutinį 401(k) pranešimą ir 
pagalvokite, ar nereiktų ati
dėti daugiau pinigų savo pen
sijai. 

Geras finansinis planavimas 
šiandien padarys jūsų ateities 
gyvenimą lengvesnį ir geresnį. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne". 

* Pirmadienį Būtingės 
terminale pradėtas krauti 
pirmasis šiemet tanklaivis — 
su Norvegijos vėliava plaukio
jantis „Nordic Torinita" išga
bens apie 88,000 tonų Rusijos 
bendrovės „Jukos" naftos. 
Pernai pradėjęs dirbti Būtin
gės terminalas iš viso aptar
navo 9 tanklaivius — 8 su ek
sportine ir vieną — su impor
tine Šiaurės jūros nafta. Ru
sijos eksportuotojai pernai per 
Būtingę eksportavo maždaug 
656,000 tonų naftos, dar 
84,000 tonų žaliavos per ter
minalą importavo susivieniji
mas „Mažeikių nafta", BNSI 

„Dovana Lietuvai" konferencijoje, praėjusį rudenj JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos ir Lietuvos ambasados ruoštoje Vašingtone Iš kairės: Dana 
Bazienė. Ramunė Kligytė ir Rūta Skučienė. 
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— 
Moteris, turinti žalią 

kortelę, ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senukus jų 

namuose ir kartu gyventi. 
TA 773-847-2943. 

Apartment for Rent 
Marąucrtc Pk. area; heated 

with range & refhg. 
1 bedrm. $325 a mo 
CaU 773-476-8727. 

Išnuomojamas naujai išre-
montuotas butas su baldais ant
rame namo aukite. Kaina $430. 
Te». 773-776-3538 vakare arba 
mobilus 773-425-4373. 

^ a i l s to UTHUANIA 
I L from,$0.21 
Greot retas to th« r»rt<rfthewortd-«ny dey. enytime. 

f~» fcn information caūhottgUisUtnct Post , 

JŠfi . T-S(W-44?-M45 

AMERICA jy 

soon? 
Don't just reinvest your hard earned savings at a local bank 
without checking out these rates first: 

Tenn 

3 Month 

6 Month 

1 Year 

Interest Rate 

5.70% 
5.95% 
6.45% 

Annual 
Percentage Yield (APY) 

5.82% 
6.04% 
6.45% 

CDs available through PaineWebber inchide: 
• A variety of depository institutions. 
• A diverse selection of maturities, ranging from as short as 

3 months to as long as 10 years. 
• FD1C insurance. 
THe APYs ated above areasof l /3/00 and are subject to change and mmUttj 
interest paid or. the CD cannot rėmam on deposit at the depositarį insatuzion and 
u/iii be paid to tKe depositor accordmg to the terms of the CD. A mmtmum deposit of 
$l,00QiiTeąured. EachCDįsadeposuobligmonofaU.S depository msatuaon 
The CDs are msured by the Federal Deposit Insurance Corporaaor. up to $100.000 
for ali deposits held m tfte šame legal capacicy at the šame depository insututton. ln 
most cases, early wthdra%val uiii not be permitted; hotvever. you may be abk to 
re-seii your CD m the secondary market Prices m dus market are subject to market 
corvftrions and PameWebber is not obhgated to mammtn this market. Prices paid for 
CDs over the deposit amount are not msured b\ the FDIC 

For information and a firee copy of PaineWebber,s 
lrwestorfs Quide to Certificates of Deposit, 

CaU Amold Janickas, Fmandd Advisor, 
at (800) 824-2521 or (847) 413-2013. 

Thankyou 
PaineWebber 

425 North Martingale Road, Suite 1600, Schaumburg, IL 60173 

a ^ R O A D J N C . 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CH1CAGO, IL 60630. TEL. 773467-0700. 

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000N.MILWAUKEE 
AVE.. CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773489-4999 

5150 W. BELMONT AVR, 
CfflCAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., * 
CHICAGO.IL 60634. 
T a . 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773.788-1000. 

NILES OFFICE 
9S09NJvūLWAUKEE 

AVE, NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

S K E L B I M A I 
ELEKTR08 

ĮVEDIMAI -"PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDMA& 
Agentas frark Zapott Ir OR. Mgr. Aulo* 

S. Kana kafca iMtuviSkai. 
FRANKZAPOUS 

32081 /2 Waat05mStreat 
Tat (708) 424-8664 

(773)881 

SIASYS C OHS 1 RU( A/O/V 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*, 

•soffrte', 'decks*. "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
|S.Banste, tat 630441-1912., 

Reikalauta pagyvenusi moteris, 
—> .-.z <• iJKS. prižiūrėti 3 metu 

-»» c .į " metų mergaite ir 
£}%»:: kartu. $100 į savaitę. 

Laisva diena sekmadieni. 
TeL 773^47-7885. 

Reikalinga namų prižiūrėtoja 
pilnam darbo laikui, gyvenimui 
suteikiamas atskiras kambarys 
su TV'. Lake Shore Drive rajone. 
Rekomendacijos būtinos. TeL 
312-255-1197,312-255-1919. 

A U T O M O B I L I A I : 
PERKAME-PARDUODAME. 

PADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE 
ATLIEKAME KĖBULO ATSTATYMO 

IR DAŽYMO DARBUS. 

* 
TEL. 630-257-7277 

KVIESTI MINDAUGĄ 

www.painewebber.com 
C : W PamcU'choer Incotpocatcd Mtmbcr SI PC 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepung applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentratmg in immigration to 

Canada 
www.immigration-service.com 

SB ! I " 
Sulaukėte senatvės, kuri kelia 

Jums daug rūpesčių. 
Nenusiminkite, visas problemas 

Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę 
Apolonijos namuose. Puikus 
kambarys, šviežias lietuviškas 

maistas, lietuviška spauda, 
mielaširdinga priežiūra. 

Skambinkite teL 708-387-2067. 
M M -

*** ^r*Q — Į—m.a 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convement 
than SAS. From Chicago. we 
offer daily service to Vilmus with 
just one hassle-free cor^nection 
through Stockholm. Our 4:30 p m 
departure gives you a relaxed mom-
ing arrivai for busmess or pleasure 
When you're ready to return, you'li 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you 'ly Business Class 

or Economy Class, you can be 
sure our service wiH be world-class, 

and will allow you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonable fare 
Fmd out what a vvorld of difference 
SAS can make for your next tnp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor
mation and speciai offers, visit 
our vvebsite at www.fiysas.com. 

FHght* 
SK<X6 
SK744 
SK743 
SK943 

From 
OiUgo 
StocWio*m 
VUmus 
Copentiagen 

16 
Stockholm 
Vitruus 
Copenhagen 
Chicago 

Departuf* Time 
4;30pm 
9-20 j r - - l 
12 45 pn 
340 pn 

Arrtval Tint 
?40am*l 
1050 am -1 
2:15 ptn. 
5:40 pm 

§ 
y J J VUkfonuo 

1921 m. 
8900 Soyiu ARCHjyi ROAIJ. V k i / J T SPUNGS, l u n o i s TEk 708.839.1000 

MVrfo mffaf- rfrfcg jvairiomM prafoms 
Puikus maistas, 

gerumui gėrimai. 

35 iki 40 svečių 

kmmsbm 

A t l o k T o o i t 

80 iki 100 svečių 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate tokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

tOO iri 136 svečių 

mm 
125 iki 176 svečių 

2251d 550 svečių 

KEPYKLA K D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mOsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N Ė 
350 N. a « f k , Chicago, D 60610 

T«l. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savai tgaU uždaryta 

T I K R A S K A I M I E T I Š K A S 
S Ū R I S P A G A M I N T A S 
T R A D I C I N I U B Ū D U ! 

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnako ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per WOrld Wide w e b . MKIUSM Fam Cheeae Dany Jac. 

WWW.andruliSCbeese.com 4295Miūer««.Fo«lai«.MI49«I0 

k » 0 8 W l 7 | 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKUM 

4»1fffiQiceV 
teittfmM —muo tu prof—Onki pilnioiitnu Ir 

pttirftrtl, gtrii varto)anttt Httuvlų Ir anglų M M 
Ir galinto dirbti ifttfaua matua. 

Neringos stovyMa yra Nak.Pr.Mar1jos Satsrų globoja, 
Vermonlo vaMtyMja; ja naudojasi jaunimas t* suauga. 

Asrrwtys.lajrisctorrtsitapoik^praiormlu^^ 
prisHjrto*ritiavoQyvsnin»irdart»aprasyT^ 
Neringos Taryba, 600 Ubarty Mwy, Pumam, CT 08280 

PrižiftfM 
namoose. Pravedu 

pamokėles. Skambinti 
773447-5723, Vidai. 

LJetavt masaiiatė su Matu, 
turimi leidimą dirbtii ir pacientu, 
draudimą, masažuoja pacientus 
ji) namuose. Masalo kaina ui 
puse valandos $30. 

f- 773-447.78*5. 

AMBOt CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas ,̂ knng", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
,4Jcensed, msured, bonded" 

Skambinti SigUm, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 

Ieškote - nupirkdme 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite įisiųsd į Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas • 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 i mėn. + .^eeuriry" 
TeL 773-778-1451 

Ueattfa Care Intt. Agency 
ieško 3 moterų ir 2 vyrų 

prižiūrėti vyr. amž. žmones. 
Reikalinga anglų k., kantrybė, 

atjautimas, vairuotojo leidimas ir 
patirtis. Skambinti Phil, 

t d . 414-763-2615. 

Ie škomi darb in inka i valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 T.T„ teL 708-652-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Gafima .gyvent 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
tinpao^uiciit nftncf 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 6 9 t h Street 
TeL: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 V J . 4 v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
oždaryU. Antrad. ir treM. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St : 
Tel. 773-776^8998 

Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Piratas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikatvykotjJAV? 

Nepreb iema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GaMriSte šast ož vaire l 

(630)287274* 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
REALTORS 

ttKJom sat • SSM 
wanssj4js-ni« 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Omy, KMIECIK REALTORS 

dfi, 4365 S.Archer Ave 
7922 S.PuiasJu Rd 

DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danuta Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir a sme
niškai pa tarnaus . įkainavimas 
veltui. 

Realmart ft (*•» 
Reaity Group Inc. 

6602 S. Pulasld Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bot. 773-5S5-61M Papr 312-3SS4367 
F«»773-5S5-3W7 

^Za. Accent 
Hornofindors 

9201 S. Cicero 
O * Lawn. IHmois 60453 
BuMnaas (708) 4234111 
Voėe Msi (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
P^jer (312) 707-6120 
•Sm 708-423-0443 <**& 

ASTA T.MIKUNAS 
P rotosionaliai ir sąhrtingai patarnauja 

įvairtų nuosavybių pirkime Ir pardavime 
mieste ir pnemiescjuosa 

Čikagot iimreje k itaoriaiaote pnemKsd iuow 
ĮąSm M Įiifaodl iMimijlvi. kropkflts 

( OLOUIGLL 
1 1 / I N ^ J H . : 

Greitas, 
profesionaliu 
ir tatininĘM 
pstarnarimas 

AUDRA 
KUBILIUS 

ISOgSbetman Ave. 
Evinston, IL 60201 
Business (847) 864-2600 
F« (847) 475-5567 
Voicemsil 
(847)465-4397 
E-mail 
akubiliuseaoi.com 

SALAMANCA 
Vokemail 

773-650^878 
Pacer 

773-2e4>3404 
Fu 

773 SSI 6B6B 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojama mitą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

PeTkraustome. 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas 
ir šiukšles į sąvartyną. 

TeL 630-964-5898. 

STASYS SAKINIS 
Dafjrtejas iš vidaus ir is lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, CbJcafo, IL. 
TeL 773-927-9107. 

Kokybiškai 

dedame gipso seneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame 
rūsius. Skambtati Vladai. 

sti,s,tt-i4}-?«ž. 
MOVING 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773.025-4331. 

• 

http://www.painewebber.com
http://www.immigration-service.com
http://www.fiysas.com
http://WWW.andruliSCbeese.com
http://akubiliuseaoi.com


Cfiioago &ratificvus 
4732. Lincoln Ave. 
Chicago, IL 60625 

Bruno Moore in Concert 
VVorkJ Class International 

Accordlon Virtuoao 
Dinnor Show and Dance 

A o o o m p a n M By the Chicago Brauhaus Band 

Aftomoon Showtinru 
Sunday, January 9 1:00 — 5:00 P. M. 

Sunday, January 16 1:00 P. M. — 5:0O P. M. 
Sunday. January 2 3 1:00 P. M. — 5:00 P. M. 

M a t o Your T a b t * Raaervations Nowll! 
Call 773-784-4444 

PADĖKA 
Kaip jau btfvo pranefca anksčiau, 1999 m. lapkričio 14 
d mirė 

IRENA DAUGVILAITĖ 
GARUNKŠTIENĖ, 

ilgesni Ilifct gyvenusi Oriand Park, IL. 
Mirusios Seimą širdingai dėkoja visiems, pareiškusiems 
užuojautas, užprašiusiems Mišias ir aukojusiems 
„Lietuvos Vaikų vilčiai" bei kitoms organizacijoms. 
Jūsų maldos ir užuojautos mums davė stiprybės gilaus 
liūdesio valandoje. 
Nuoširdus ačiū visiems. 

Liūdinti ieima. 

DRAUGAS, 2000 m. sausio 8 d„ šeštadienis 

-.-•P'-.- '- '»•:":. 
o<y >:*.:.V:V.*':: :;,:* *:':r: 

męmimmmmĮmęĘfim 

NUMERUOKITE „DRAUGĄ"! 

» • • * * * * • • > 

- v * ;' ^f&^^est way to sendmonėyMSrliiwid^ 

A. t A. 
BRONĖ ČESNAUSKIENĖ 

Gyveno Alesandria, VA, anksčiau Čikagoje. Mirė 2000 
m. sausio 5 d., 9:13 vai. vakaro, sulaukusi 85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sunūs Henrikas, marti Irena, anūkė Anna; 

sūnus Vincas, anūkai Steve ir Cindy; duktė Regina Liepus, 
jos duktė Nijolė; mirusio sūnaus Kazio vaikai — Rūta 
Rehayem su vyru Robert, Rita Mega, jcs vyras Bernard ir 
Rimas Česnauskas su žmona Nanette. 

Velionė Bronė buvo žmona a.a. Kazio ir motina a.a. 
Kazio. 

Laidotuvės privačios. 

Šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Brangiam Tėvui, 

A * f .A* 

JONUI BROKUI 
mirus, ČESEI NAUMIENEI, šeimos nariams ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Detroito vyr. skaučių Židinys 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

* 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwes t H w y . 
Palos HiUs,IL 
708-974-4410 

BBB^^^BI 

ft&^ 

H 

r* ** 

X y. ' 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ MEKTOMŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. Calrfomia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

Now In Oak Lawn & Oriand Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBUR9AN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY fflLLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamu) TeL 1-8OO-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-706-652-5245 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

LB Kultūros taryba kovo 
mėnesį organizuoja plataus 
masto žinomų Lietuvos solistų 
Vladimiro Prudnikovo ir Judi
tos Leitaitės bei akompania-
torės Nijolės Ralytės koncertų 
seriją. Koncertai vyks tokia 
tvarka: kovo 1 d. St. Peters-
burge; kovo 4 d. Los Angeles: 
kovo 10 d. Seattle; kovo 12 d. 
Omahoj; kovo 18 d. Detroite; 
kovo 25 d. Clevelande; kovo 26 
d. Čikagoje; kovo 29 d. Va
šingtone; balandžio 1 d. Hart
forde ir balandžio 2 d. New 
Yorke. 

Tai - Jūsų laikraštis 
1*1 — — > — — — 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre ^Seklyčioje" sausio 12 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. paminė
sime Sausio 13-ąją žuvusiųjų, 
gynusių Televizijos bokštą ir 
Parlamento rūmus Vilniuje, 
atminimą. Šio tragiško minėji
mo proga kalbės buvęs trem
tinys Povilas Vaičekauskas, 
meninę programos dalį atliks 
patys vyresnieji. Maloniai 
kviečiame visus atvykti ir mi
nėjime dalyvauti. Po progra
mos bus bendri pietūs. Atvy
kite'. 

Vargonų virtuozas Gedi
minas Kviklys surengs var
gonų koncertą vasario 27 d. 1 
vai.p.p. Pal. J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje. 

Šeštadieni, sausio 15 d. 
Šv. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios choras 
rengia šaunų linksfnavakarį 
mokyklos salėje (4420 S. Fair-
field Ave., Brighton Park). 
Bus Šilta vakarienė, baras, 
dainos, muzika ir šokiai. Pra
džia — 6 vai. v. 

PRANCŪZU KALBOS 
PAMOKOS 

Vasario 2 d. prasidės pran
cūzų kalbos pamokos suaugu
siems Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pula-
ski Road. Chicago, IL 60629). 
Pamokos vyks šeštadieniais, 
nuo 10:30 iki 11:30 vai. ryto ir 
tęsis iki kovo 11d. 

Prancūzų kalbos dėstytoja 
Genė Višomirskienė yra prity
rusi pedagogė, baigusi Vil
niaus universitetą. 

Skambinkite į muziejų tel. 
773-582-6500. 

SKELBIMAI 
• Automobilio, namų ir 

l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų; 

kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• Akademikų skautų są
jūdis, Čikagos skyrius, ruošia 
koldūnų pietus 2000 m. sausio 
9 d. 12 vai. po i v . Mišių 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Po pietų bus prog
rama — Dainavos ansamblio 
vyrų oktetas. Bilietai gaunami 
prie durų. Kaina $8. Visi kvie
čiami. *1**3 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Ernest ir Catherine 
Raškauskas, Potomac, MD, 
globoja 12 vaikų iki jiems vi
siems sueis 18 metų. O dabar 
atsiuntė $2,500 dar kitiems 
vaikams; Seneca House, Po
tomac, MD, a.a. Leo Meskis 
atminimą pagerbdami globoja 
11 vaikų iki jiems sueis 18 
metų. Dabar atsiuntė dar 
$2,000 kitiems vaikams. Dos
niems aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. OVMK 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Mary Kliorys $75, 
Virginia ir Vytautas Kupcike-
vičius $100, dr. Birutė Preikš-
tienė $100, Danutė ir Romas 
Puodžiūnas $50, Vytas Vai
čiulis $40. Kęstutis Sušinskas 
$200 savo mamos Irenos Su-
šinskienes vardu, Aldona Jes-
tnantienė $100 Šilalės vaikams, 
Juozas Masiulis $370 savo 
mamos a.a. Stefanijos Masiu-
lienės atminimą pagerbti, Auk
sė ir Petras Kaufmanas $100, 
Aidas Kriaučiūnas $350 savo 
tėvelių Gražinos ir dr. Romual
do Kriaučiūnų vardu. Po $240 
metams paremti vaikutį, Gra
žina Mačiuikienė, Bob Dūda, 
Ramunė Račkauskienė, Geno
vaitė ir dr. Vytautas Kuli
kauskas, Robert Ralis, Pamela 
Federlein, Barbara Plikaitis, 
Raminta ir dr. Algirdas Mar-
chertas, Aldona Riškus, Algis 
Strimaitis, Geraldine Harrison. 
William LohfT $350 studentės 
paramai, Alma Ericson $880 
dviejų vaikų metinė parama ir 
dovanos, Audronė ir dr. Vac
lovas Jagiella $2,400 dešimties 
vaikų metinė parama, Rai
mundas Kiršteinas $500 dviejų 
vaikų metinė parama. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tax ID#36-3003339. <xvi«i6 

• Namams pirkti pasko
los duodamos* mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina-
•mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. *i*» 

• Tik 33 centai u i minutę 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. 9M96 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Sausio 14 d., penkta
dieni , 7:30 v.v. J a u n i m o 
centro Čiurlionio galerijoje 
— dvigubas debiutas: jau 
pažįstamas čikagiečiams „Žalt
vykslės" aktorius Viktoras 
Jaainskas pirmojoje 2000-ųjų 
parodoje pristato savo „Kom
piuterinę fotografiją''. Ant
rasis debiutas — parodos atida
rymo metu išgirsite Justino 
Steponavičiaus poetinę mi
niatiūrą „Tuštybės mintys" ir 
pasiklausysite jo elektrine 
gitara atliekamo Paganinio 
Caprice Nr. 24. <xvi6i2 

• Ponai i š Alezandria, 
VA, prašė neskelbti pavardės, 
atsiuntė $900—tai šešių vaikų 
metinis mokestis. Vytautas ir 
Aldona Šarkai, Cashiers, NC, 
globoja Lietuvoje 2 vaikus. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams, atsiuntė $300. Augių šei
ma, pratęsdama globą kitiems 
metams dviem vaikams Lie
tuvoje, atsiuntė $300. Nemira 
Šumskienė, Chicago, IL, at
siuntė $300 — tai pratęsimas 
paramos dviem globojamoms 
mergaitėms Lietuvoje. Elena 
Briedienė, Burr Ridge, IL, savo 
globojamam vaikui atsiuntė 
$200. Kiti asmenys globoja po 
vieną vaiką-našlaitį. Pratęs
dami paramą kitiems metams, 
kiekvienas atsiuntė po $150, 
tai: Birutė Prapuolenienė, Oak 
Lawn, IL, Vaidevutis ir Nijolė 
Draugeliai, Rochester, NY, 
Julius ir ponia Pakalkai, Be-
verly Shores, IN, Aldona Andri-
jonas, Oak Lawn, IL, Gražina 
Kenter, Danbury, CT, Laima 
Pauliukonis, Brattleboro, VT, 
Barbara Plikaitis, Arlington 
Heights, IL, Gražina Budrytė, 
Chicago, IL. „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
D 60629. oonta 

•Audronė ir dr. Walter 
Jagiella, Rome, GA, atsiuntė 
$9,000 — tai metinė šalpa 
šešiasdešimčiai Lietuvos vaikų-
našlaičių. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Street, Chicago, n 
60629. oorisoi 

• Pasaulio lietuvių cent
ras ieško raštinės darbuo
tojose. Darbas įvairus, reika
linga kalbėti angliškai, kom
piuterinės žinios pageidautinos. 
Kreiptis pas PLC adminis
tratorę Violetą Karalienę, teL 
630-257-8787. »ms 

• Almos fondui aukojo: 
Gražina Kenter, Danbury, CT, 
$100; Adelė Galinaitienė, 
pagerbdama vyro brolį a.a. 
Artūrą Galinaitį, aukoja $50. 
Almos vardu dėkojame auko
tojams! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax TD 36-4124191. 
Čekius rašyti,.Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71 Str., Chicago, 
TL 60629. vuu 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAI 
LHane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
6213 SjVrcher Ave., Chicago, 
IL 60*33. TeL S47-SS1-7SM 

(kalbame lietuviškai). Mes jOsų 
paslaugoms 7 dienas per savaitę. 

ADVOKATAS 
CINTAftAS P. ČEFtNAS 
6436 SJ>ulsskiRd.,Chfcago, U. 60629 

TeL 773-562-4500 
V»ltw4na pagal «iMJt»rim^ 

Advokatas Jonas GObaMs 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6S47SJKedaieA 
Chieafo,IL 
TeL 778-776-8700 

Tou free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SsJtad.9vT.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
V y t e n i s U e t u v n m k a s 

4686 W. 63 Street 
Chieago, TL 60629 

(Skersai gatves ano .Draugo") 
TeL TO-SB4-0100. 

TeL SS0-M7-O900, Lesnont, IL 

Priešmokyklinio darželio, darielio ir LKIA klases mokinukai - Žvirbliukai. 

KALĖDINIS KARALIAUS ERELIO 
KONKURSAS 

Gruodžio 18 d. gausiai susi
rinkę tėveliai, seneliai ir kiti 
svečiai gyvai šnekučiavosi di
džiojoje Pasaulio lietuvių cen
tro sporto salėje, nekantriai 
laukdami paskutinio šio Šimt
mečio Kalėdinio pasirodymo. 
Buvo girdėti, kaip simfoninis 
orkestras instrumentus sty
guoja, solistai savo balsus la
vina — „do, re, mi..." ir reži
sierius nervinasi prieš spek
taklį. Muzikė Rasa Poskoči-
mienė buvo savo ištikimą 
akordeoną užsidėjusi, Jūratė 
Fischer mindžiukavo, pasi
ruošusi vadovauti 200 moki
nių ansambliui (nuo darželio 
iki 6-to skyriaus), kuris taip 
pat neramiai trypė užkuli
siuose. Pati Karaliaus Erelio 
konkurso autorė, režisierė ir 
vadovė Živilė Šilgalienė iš 
tikrųjų jaudinosi prieš spek
taklį. » 

Prieš prasidedant progra
mai, publiką šiltai pasveikino 
mokyklos direktorė Eglė No-
vak ir pristatė Reginą Kučie-
ne, Švietimo komiteto pirmi
ninkę, kuri pasidžiaugusi sve
čių gausumu, paragino moki
nius dalyvauti Švietimo tary
bos rašinių ir piešinių konkur
suose. 

Staiga iš visų pusių cypdami 
subėgo įvairiaspalviai plunks
nuoti paukšteliai ir triukš
mavo, kol nuramino juos pats 
Karalius Erelis (Julius Kas-
niūnas): 

„Gerbiamieji, mylimieji ir 
durniukai, 

Jus, didieji ir stiprieji, ir 
mažiukai... 

Didysis Erelis aš esu, 
Išrinktas karalius iš visų. 
Man reik patarėjų, gerų ir 

protingų, 
Man reik Saliamono žinių 

išmintingų. 
Ir kaip man išrinkti? Man 

reikia išspręsti 
Arba valdavimo bėdose 

skęsti!" 
Ir paskelbė Karalius, kad 

reikia konkursą suruošti. Tai 
bus varžybos tarp visų pauk
ščių, kurie padės Karaliui iš
mintingiausiai valdyti. 

Ne valdymas rūpėjo dviem 
povams (Krista Annarino ir 
Aida Žygaitė), bet jų gražu
mėlis ir plunksnų puošnumas. 
Karaliaus dešinė ranka Kar
velis (Tomas Quinn) atskrido 
iš trečio tūkstantmečio, nes la
bai naujoviškas buvo jo kos
tiumas. Karvelis vis ragino 
Karalių ir paukščius konkursą 
tęsti. Nevikrus, bet ištikimas 
Sakalas (Regina Čyvaitė) pra
nešė pirmuosius konkurentus 
— Žvirblelius (LK 1A ir dar
želis), kurie cypdami, pasi
stumdydami, su pilkais ir vio
letiniais sparneliais ir juodais 
snapeliais, sužavėjo publiką 
savo drąsiais, garsiais balse
liais. Bet, deja, juodos ir žiau
rios Varnos (dalis laito sky
riaus mokinių) grasino: 

„Netinka — pasmsugsim, 
Netinka — papjausim, 
Jų uodegas trauksim, 

Ir plunksnas išrausimi" 
O penkto skyriaus ir LK TU 

švelnūs ir meilūs paukšteliai 
kovojo su varnam per visą vai
dinimą: 

.Oi kaip gražiai, oi kaip 
puikiai! 

Šie mūsų paukšteliai pirmi 
iš visų, 

Geresnių nerasime, iš 
tikrųjų". 

Tuomet įbėgo pirmo sky
riaus ir LK 1B geniukai su ka
lančiais snapeliais ir plevėsuo
jančiais sparneliais. Varnos 
negailestingai juos išpeikė. O 
vargšas sakalėlis vis skrido, 
„atsimušdamas galvelę į sausą 
eglelę" ir pristatydamas kitus 
konkurentus. Šįkart vaivo
rykštės spalvų Papūgėlės (ant
ras skyrius ir LK TD, kurios 
tarsi vaivorykštės spinduliai 
nusileido scenoje, pradėjo kal
bėti kaip katytės, karvytės ir 
avytės. „Kokios išmintingos, 
kokios gražios,", — nutarė 
paukšteliai. Ir vėl visi dainavo 
„Atskrend sakalėlis", o varg
šas sakalėlis vėl atsimušė į eg
lelę. Staiga pasigirdo vieno iš 
mylimiausio lietuviško paukš
telio kukavimas: 

„Kuku, kukū — geriausios 
iš visų, 

Skrendam padangėj ir 
dainuojam — 

Kukū, kukū". 
Gegutės (trečias skyrius) 

šauniai padainavo valdovui ir, 
išskyrus varną, visi pasidžiau
gė. 

Nuotr. Eugemjaus Butėno 

Tuomet prisistatė Kregždutė 
(Nina Klepczarek): „Esu Vil
niaus apskrities, užmiesčio 
trečio rajono, Vyriausios val
džios valdininko žmonos pus
brolio antroji asistentė ir atve
žiau puikiausius patarėjus: 
išmintingas Pelėdas (ketvirtas 
skyrius) — geriausius advoka
tus ir puikiausius diplomatus. 

Visiems paukščiams prisi
stačius, teliko Valdovui tarti 
žodį ir išrinkti savo patarėjus. 
Bet tuomet prasidėjo triukš
mas, visi paukščiai save pra
dėjo kelti į puikybes, ginčytis 
taip, kad Karalius neteko 
kantrybės ir sušuko: „Mums 
reikia taikos. Ai noriu "ramy
bės". Ir kaip įsakyta, atskrido 
karvelis su alyvų Šakele, ir po 
jo tuoj atsirado ne gulbė, ne 
gandras iš aukštybių, bet An
gelas (Viktorija Šileikytė), ku

ris paskelbė visiems, kad 
„Šiandien Dovydo mieste gimė 
Išganytojas ir jis yra Vieš
pats". 

Ginčai pasibaigė, paukšte
liai nutilo ir visi giedojo: „An
gelai danguje aukštai, garbina 
Jį šventai, šventai...". 

Netrukus atkeliavo ir Kalė
dų Senelis su dideliais —irijaifl 
dovanų ne tik geriems paukš
teliams, bet ir geriems valke- ' 
liams, o tie maišai buvo pilni 
Maironio mokyklos sportinių 
maišų. 

Režisierė Ž. Šilgalienė savo 
eiliuotu veikaliuku suteikė 
šventei humoro ir įvairumo, o 
R. Poskočimienė ir J. Fischer 
pritaikė įvairių gražių daine
lių mokiniams. Joms dNfelit 
ačiū už tai, kad mokytojas įdo
miai ir nuotaikingai įtraukė 
tiek daug mokinių į Kalėdų 
eglutę. 

Taip pat dėkojame fjrtjgns, 
kurie padėjo darant kalbu
mus, ypač KavaliunieneL Ma-
tuliauskienei, Misiūnienei, 
Stančiau8kienei, Majkienei, 
Ingai Jonušaitei, Ariui JSlvi-
kiui, Tomui Mikužiui ir Tjului 
Mikužiui. Ačiū visiems &: 
tiems, kurie atėjo į talką ruo
šiant 1999-ųjų metų eglutę. 

Pagaliau gražiai išpuoštoje 
valgykloje, prie starų su gėly
tėmis, tėvų komiteto, ypač R. 
Šaulienės, I. Watson ir A. Savo-
kynienės dėka visi gardžiai 
vaišinosi tėvelių suneštais 
skanumynais, džiaugėsi Savo 
vaikučių pastangomis, lBflr rįjo 
vieni kitiems linksmų švenčių 
ir jau tarėsi dėl tolimesnio mo
kyklos renginio — mokyklos 
pokylio „Žvaigždžių vakaras'*, 
kuris įvyks sausio 28v^š 

SilvŲi 

Kalėdų senelis (juo buvo Vytautas Lietuvninkas) apdovanojo geriausius 
Maironio lituanistinės mokyklos mokinius, įteikdamas knygų maišelius. 

Nuotr. Eogetdjaus Butėno 

Grodama akordeonu, dainavimui 
vadovavo Saša Poskottmien* 

Su Karaliaus Erelio konkurso retisiere Živile Šilgalienė kalbėsi mokyto
ja Ramutė Lukošiau. Nuotr. 

Dalis pagrindinių veikėjų; Julius Kasnionas, Regina čyvartt ir Tomas Quinn su PapOfeUmis, antro skjrriaas 
ir LK II klases mokiniais. Nuotr. Eofjetujaus BuMsse 




